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  Στα πλαίσια του άξονα 1 - περιβάλλον και  ποιότητα ζωής- στο μέτρο 1.1. – οικιστικό περιβάλλον- για την 
επίτευξη των στόχων , προγραμματίζονται σειρά δράσεων όπως αναλύονται πιο κάτω. Αναλυτικότερα οι 
παρακάτω δράσεις παρουσιάστηκαν στα ΜΤΔ: 
 
-Σύνταξη νέου Γ.Π.Σ. για τον διευρυμένο Δήμο Βέροιας 
-Ολοκλήρωση διαδικασιών επέκτασης Μακροχωρίου 
- Πράξη εφαρμογής στην Δ.Ε Απ. Παύλου 
- Κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής στην  T.K. 
Bεργίνας 
- Πολεοδόμηση, μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής στο Δ.Δ. Ασωμάτων 
- Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του πιν.3 του αρθ.16 της αποφ. 63269/5387/90 Κ.Υ.Α. στο Δ.Δ 
Ασωμάτων 
-Πολεοδόμηση επεκτάσεων Βεργίνας –Παλατιτσίων 
- Κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής στην Π.Ε. 23 και 
σε τμήματα των Π.Ε.24, 14 της πόλης Βέροιας 
- Κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και 
σε τμήμα των Π.Ε 15 και 7 της πόλης Βέροιας  
- Υδραυλική μελέτη σε τμήματα των Π.Ε. 25 και 15 της πόλης Βέροιας 
- Εκμίσθωση αγροτεμαχίων. 
-Αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου 
-Ανάδειξη και προβολή του μνημειακού αποθέματος της περιοχής για την προσέλκυση τουριστών 
 -Προστασία, ανάδειξη και προβολή ιστορικού κέντρου και μεμονωμένων κτισμάτων ιδιαίτερης αξίας 
-Απαλλοτρίωση ακινήτων που αφορούν ιδιαίτερα στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου 
- Δαπάνες για εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων 
-Χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις  που να επιλύουν προβλήματα των οικισμών του Δήμου Βέροιας.            
-Προτάσεις για έργα υποδομής, απαραίτητες μελέτες  και κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος  σε ικανοποιητικό βαθμό 
-Ενέργειες για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην πόλη 
-Βελτίωση, ενίσχυση και προστασία του πράσινου, τόσο του περιαστικού  όσο και του πράσινου της πόλης  
-Εμπλουτισμός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (G.I.S) σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του 
Δήμου. 
Σε ότι αφορά στην έκδοση οικοδομικών αδειών , η Δ/νση προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τον χρόνο της όλης 
διαδικασίας. Επίσης η διοικητική υποστήριξη προς τον δήμο Αλεξάνδρειας παρέχεται αδιάλειπτα, από της 
εφαρμογής του Ν.3852/2010, στερώντας όμως την Δ/νση από εργατοώρες εξειδικευμένου προσωπικού που 
μπορούν να παράγουν η επεξεργαστούν θέματα της αρμοδιότητας καθενός.  
 


