ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 9/2015 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αριθ. απόφ. 50/2015
Περίληψη
Διατύπωση πρότασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στην οδό Σοφίας
(από 12ο Δημ.Σχολείο μέχρι οδό Δόξης).
Στη Βέροια, σήμερα, 31/3/2015 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Καταστήματος του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας, ύστερα από την 9/27-3-2015 πρόσκληση της
προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του
Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα
(10) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αναπληρωτής πρόεδρος)
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
3. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
4. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
6. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
7. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

1. ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

*Στη συζήτηση του 1ου θέματος αποχώρησαν οι Γεωργιάδου Παρθένα και Τυφλίδου Σοφία

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν από τον Συμεών Καραγαβριηλίδη, υπάλληλο Δήμου
Βέροιας.
Στη συνέχεια ο αναπληρωτής πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του Συμβουλίου της εισήγησης του μέλους του Δ.Σ. κ. Τζήμα-Τόπη Συρμούλας:
κ.Τζήμα-Τόπη: Το κομμάτι της οδού Σοφίας προς το 12ο Δημοτικό Σχολείο, το αδιέξοδο, όπου παρκάρουν
καθημερινά οχήματα, σταθμεύουν για να αφήσουν τα παιδιά τους, είναι επικίνδυνο αν φύγει ένα χειρόφρενο
αυτοκινήτου. Να προτείνουμε να απαγορευτεί η στάση και στάθμευση σε κείνο το μικρό κομμάτι. Έθεσε το
πρόβλημα η διευθύντρια του δημοτικού. Επειδή έχει μόνιμους κατοίκους είναι και θέμα, στο μικρό κομμάτι θα
μπορούσαμε να το προτείνουμε αυτό στην Τεχνική Υπηρεσία.
κ.Κεφαλίδης: Έχετε δίκιο ότι είναι επικίνδυνη η στάση και στάθμευση αλλά επειδή είναι το σχολείο και
σταθμεύουν για να αφήσουν τα παιδιά τους οι γονείς. Το γνωρίζω το θέμα. Πριν μήνες κάναμε επίσκεψη με τον
Δήμαρχο στον Αστυνομικό Διευθυντή που είχε υποσχεθεί να βοηθήσει στην πόλη (στάθμευση, κλπ) αλλά δεν έκανε
τίποτα. Δεν έχω δει αστυνομικό στο δρόμο να σφυρίζει αν και μας το υποσχέθηκε. Ο καθένας παρκάρει ανεξέλεγκτα
όπου θέλει. Το ίδιο γίνεται και κει. Αν βάλουμε πινακίδα ότι απαγορεύεται πάλι το ίδιο θα γίνει. Δεν θα υπάρξει λύση.
Πιστεύετε ότι θα πάει η Τροχαία να τους γράψει; Να κάνουμε πρόταση και έγγραφο στην Τροχαία, να ελέγξει και να
προτείνει να μπούνε, είμαι υπέρ εγώ. Αν και δεν θα στείλουν να γράψουν εκεί. Ελπίζω ο νέος αστυνομικός διευθυντής
να είναι συνεργάσιμος.
Πρόεδρος: Συμφωνούμε λοιπόν να γίνει πρόταση για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και
ο
στάθμευσης στον οδό Σοφίας (από 12 Δημ.Σχολείο μέχρι οδό Δόξης).
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Την από 31-3-2015 εισήγηση του μέλους του Δ.Σ. κ. Τζήμα-Τόπη Συρμούλας:
2. Τις απόψεις των μελών του,
Αποφασίζει Ομόφωνα

Προτείνει την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης στον οδό Σοφίας (από 12ο
Δημ.Σχολείο μέχρι οδό Δόξης).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 50/2015.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
3. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
6. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
8. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
9. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Βέροια 1/4/2015
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
…………………………….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ταχ.διευθ. :Μητροπόλεως 55
Τηλέφωνο :2331350509

Βέροια, 1-4-2015
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο
Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 50/2015
Απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:
Διατύπωση πρότασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στην οδό Σοφίας
(από 12ο Δημ.Σχολείο μέχρι οδό Δόξης).

Σας κοινοποιούμε την αρ. 50/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για να λάβετε
γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοιν.:
1. Αρχείο
2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

