ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 3/2016 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αριθ. απόφ. 19/2016
Περίληψη
Γνωμοδότηση σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα όρια
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας.

Στη Βέροια, σήμερα, 10/2/2016 και ώρα 19:00 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 3/5-2-2016 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 εννέα (9):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ (πρόεδρος)
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
3. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
6. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
8. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
9. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν από τον Συμεών Καραγαβριηλίδη, υπάλληλο Δήμου
Βέροιας.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου
το από 5-2-2016 εισηγητικό σημείωμα της Προέδρου Γκόγκα Ελένης, που έχει ως εξής :
Με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» το συμβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας ασκεί τις
ακόλουθες αρμοδιότητες: 2. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε
με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα
θέματα:
α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στη δημοτική
κοινότητα με κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας,
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών,
κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της
δημοτικής κοινότητας,
ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
στ) την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,
ζ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και
για την καθαριότητα αυτών,
η) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση,
θ) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,
ι) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας σε
πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα,
ια) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η
λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των
κατοίκων της,
ιβ) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας,
ιγ) την τροποποίηση των ορίων της δημοτικής κοινότητας,

ιδ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της δημοτικής
κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,
ιε) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας.
Με το Δ.Υ./18-1-2016 εισηγητικό σημείωμα η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ζητά από το
Συμβούλιό μας τα εξής:
Την 8-1-2016 συνεδρίασε η Επιτροπή Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Κυκλοφοριακής Αγωγής Πολιτών και
εξέτασε αιτήματα πολιτών που αφορούν Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σύμφωνα με το από 8-1-2016 πρακτικό
γνωμοδότησε ως εξής, για συνολικά δεκαπέντε (15) θέματα:
1ο Θέμα
Η Δημοτική Αστυνομία με το από 8-12-15 έγγραφό της, μας αποστέλλει έκθεση αυτοψίας με την οποία
διαπιστώνει ότι επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου από τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής έως τη συμβολή της με την
οδό Π. Τσαλδάρη (στη δεξιά πλευρά κατά την κατεύθυνση κυκλοφορίας των οχημάτων), σταθμεύουν μονίμως
οχήματα με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η κυκλοφορία των οχημάτων.
Τεχνική Έκθεση (5-1-2016)
Η Δημοτική Αστυνομία με το από 8-12-15 έγγραφό της, μας αποστέλλει έκθεση αυτοψίας με την οποία
διαπιστώνει ότι επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου από τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής έως τη συμβολή της με την
οδό Π. Τσαλδάρη (στη δεξιά πλευρά κατά την κατεύθυνση κυκλοφορίας των οχημάτων), σταθμεύουν μονίμως
οχήματα με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η κυκλοφορία των οχημάτων.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η Δημοτική Αστυνομία προτείνει την τοποθέτηση κολωνακίων επί του
οδοστρώματος.
Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι το παραπάνω πρόβλημα είναι υπαρκτό πλην όμως η
τοποθέτηση πλαστικών πασσάλων επί του οδοστρώματος πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και
προτείνει την απόρριψη της πρότασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
Απόφαση (Ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί εν μέρει με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Μ. Αλεξάνδρου από τη
συμβολή της με την οδό Κεντρικής έως τη συμβολή της με την οδό Π. Τσαλδάρη, στη δεξιά πλευρά κατά τη
φορά κυκλοφορίας των οχημάτων. Η τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων θα είναι διακεκομμένη (ένα παρά ένα),
έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης οχήματος επί του πεζοδρομίου.
2ο Θέμα
Η Δημοτική Αστυνομία με το από 29-10-15 έγγραφό της, μας αποστέλλει έκθεση αυτοψίας με την οποία
διαπιστώνει ότι στο πεζοδρόμιο της οδού Ακαταμαχήτου από τη συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη
συμβολή της με την οδό Πλατάνων, σταθμεύουν μονίμως οχήματα με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η κυκλοφορία
πεζών, να παρεμποδίζεται η είσοδος στο παρακείμενο κατάστημα και να είναι δυσχερής η κυκλοφορία των
οχημάτων.
Τεχνική Έκθεση (5-1-2016)
Η Δημοτική Αστυνομία με το από 29-10-15 έγγραφό της, μας αποστέλλει έκθεση αυτοψίας με την οποία
διαπιστώνει ότι στο πεζοδρόμιο της οδού Ακαταμαχήτου από τη συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη
συμβολή της με την οδό Πλατάνων, σταθμεύουν μονίμως οχήματα με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η κυκλοφορία
πεζών, να παρεμποδίζεται η είσοδος στο παρακείμενο κατάστημα και να είναι δυσχερής η κυκλοφορία των
οχημάτων.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η Δημοτική Αστυνομία προτείνει την τοποθέτηση κολωνακίων επί του
πεζοδρομίου.
Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι όντως το παραπάνω πρόβλημα είναι υπαρκτό και έντονο
και προτείνει την αποδοχή της πρότασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
Απόφαση (Ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών κολωνακίων επί του πεζοδρομίου της οδού Ακαταμαχήτου από
τη συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό Πλατάνων, στη πλευρά όπου ισχύει
η μονή αρίθμηση.

3ο Θέμα
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Αριστομένης Λαζαρίδης με προφορική του εισήγηση, έθεσε θέμα για τη διέλευση
των οχημάτων άνω των 8Τ που ερχόμενα από την Π.Ε.Ο. Κοζάνης – Βέροιας μέσω της Νότιας Παράκαμψης μέσα
από την πόλη της Βέροιας, διασχίζοντας την οδό Παπάγου, Σαμψούντος και κάθετα την οδό Πιερίων. Επεσήμανε
επίσης ότι στην παραπάνω διαδρομή υπάρχουν πινακίδες που υποδηλώνουν διάβαση μαθητών του παρακείμενου
Σχολείου (Γυμνασίου – Λυκείου). Για να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο πρότεινε την υποχρεωτική διέλευση των
παραπάνω φορτηγών, από την γέφυρα Ασωμάτων (κάτωθι της Εγνατίας) και μέσω της αγίας Βαρβάρας προς
Βέροια.
Επί του θέματος τοποθετήθηκε ο Προϊστάμενος του τμήματος Σ.Κ.Α.Μ. Μάρκος Κακοδήμος και ανέφερε ότι
η Π.Ε.Ο. Κοζάνης – Βέροιας είναι Εθνικό Δίκτυο που διέρχεται μέσω της Βέροιας από τις οδούς Παπάγου,
Σαμψούντος, Ανατολική Περιφερειακή, Στρατού και Θεσσαλονίκης. Συνέπεια όλων αυτών είναι να τίθεται θέμα
αρμοδιότητας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ως εναλλακτική λύση πρότεινε την υποχρεωτική διέλευση αυτών των
οχημάτων που κατέρχονται από την οδό Παπάγου, δεξιά στην οδό Πιερίων στον σηματοδοτούμενο κόμβο. Για τα
οχήματα άνω των 8Τ που διέρχονται από την Ανατολική Περιφερειακή να απαγορεύεται η είσοδός τους στην οδό
Σαμψούντος. Στη συμβολή των οδών Πιερίων και Σαμψούντος για τα οχήματα που έρχονται από την Επαρχιακή οδό
Μελίκης - Βέροιας, θα τοποθετηθεί απαγορευτική πινακίδα Ρ-13 (8Τ) για είσοδο στην πόλη και θα αφαιρεθεί η
υπάρχουσα όμοια από τη συμβολή Περιφερειακής με Πιερίων (κόμβος Καλιοτζίδη).
Στην συζήτηση παρενέβη ο Κος Ανδρέας Καλογερόπουλος Διοικητής της Τροχαίας Βέροιας, συμφωνώντας
με την πρόταση του Προϊσταμένου του Τμήματος Σ.Κ.Α.Μ.
Απόφαση (Ομόφωνη. Ο Κος Αριστομένης Λαζαρίδης ψήφισε διατυπώνοντας επιφύλαξη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση του Προϊσταμένου Σ.Κ.Α.Μ. και εισηγείται:
Την υποχρεωτική εκτροπή αυτών των οχημάτων που κατέρχονται από την οδό Παπάγου, δεξιά στην
οδό Πιερίων στον σηματοδοτούμενο κόμβο. Για τα οχήματα άνω των 8Τ που διέρχονται από την Ανατολική
Περιφερειακή απαγορεύεται η είσοδός τους στην οδό Σαμψούντος (πινακίδα Ρ-13/8Τ). Στη συμβολή των οδών
Πιερίων και Σαμψούντος για τα οχήματα που έρχονται από την Επαρχιακή οδό Μελίκης - Βέροιας,
απαγορευτική πινακίδα Ρ-13 (8Τ) για είσοδο στην πόλη και θα αφαιρεθεί η υπάρχουσα όμοια από τη συμβολή
Περιφερειακής με Πιερίων (κόμβος Καλιοτζίδη).
Προκειμένου το θέμα να εισαχθεί στα επόμενα όργανα (Δημοτική Κοινότητα Βέροιας, Επιτροπή
Ποιότητας ζωής και Δημοτικό Συμβούλιο) το Τμήμα Σ.Κ.Α.Μ. θα εκπονήσει μελέτη στα πλαίσια της απόφασης
της Επιτροπής.
4ο Θέμα
Ο Σωζέρης Αναστάσιος με την υπ’ αριθμ. 48703/2015 αίτησή του ζητά την τοποθέτηση πινακίδων
απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης (Ρ-40)επί της οδού Πιερίων διότι εμποδίζεται η είσοδος στο οικόπεδο της
οικίας του.
Τεχνική Έκθεση (24-12-2015)
Ο Σωζέρης Αναστάσιος με την υπ’ αριθμ. 48703/2015 αίτησή του ζητά την τοποθέτηση πινακίδων
απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης (Ρ-40)επί της οδού Πιερίων διότι εμποδίζεται η είσοδος στο οικόπεδο της
οικίας του.Μετά από αυτοψία η υπηρεσία μας διαπίστωσε ότι η είσοδος – έξοδος οχημάτων προς το οικόπεδο της
παραπάνω οικίας είναι αδιάνοιχτη οδός Τσακάλωφ του σχεδίου πόλης ανάμεσα στα Ο.Τ. 547-549. Για το λόγο αυτό
πρέπει να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ-40 με αρχή και τέλος ώστε να είναι ελεύθερη η δίοδος προς την οδό Τσακάλωφ.
Μετά τα παραπάνω παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Απόφαση (Ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 με αρχή και τέλος επί της οδού Πιερίων, ώστε να είναι ελεύθερη η
δίοδος προς την οδό Τσακάλωφ.
5ο Θέμα
Με την υπ’ αριθμ. 50397/2015 αίτησή του ο Σταύρος Ευθυμιάδης ζητά την τοποθέτηση καθρέπτη στη
συμβολή των οδών Ίωνος και Διός.
Τεχνική Έκθεση (23-12-2015)
Με την υπ’ αριθμ. 50397/2015 αίτησή του ο Σταύρος Ευθυμιάδης ζητά την τοποθέτηση καθρέπτη στη
συμβολή των οδών Ίωνος και Διός.Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι όντως υπάρχει η ανάγκη
τοποθέτησης καθρέπτη στο παραπάνω σημείο, διότι κατά την έξοδο των οχημάτων από την οδό Διός υπάρχει
ρυμοτομούμενο κτίσμα που εμποδίζει την ορατότητα.

Απόφαση (Ομόφωνη)

Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την τοποθέτηση καθρέπτη στη συμβολή των οδών Ίωνος και Διός, διότι κατά την έξοδο των οχημάτων
από την οδό Διός υπάρχει ρυμοτομούμενο κτίσμα που εμποδίζει την ορατότητα.
6ο Θέμα
Η Χατζηκυριακίδου Ευθυμία με την υπ’ αριθμ. 44138/19-10-2015 αίτηση της αναφέρει ότι διατηρεί
φαρμακείο επί της οδού Αγ. Δημητρίου και για την εξυπηρέτηση του κοινού και κυρίως του ΑΜΕΑ ζητά:
1) Θέση για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων.
2) Διάβαση επί της Αγ. Δημητρίου και Αγγέλων.
Τεχνική Έκθεση (21-12-2015)
Η Χατζηκυριακίδου Ευθυμία με την υπ’ αριθμ. 44138/19-10-2015 αίτηση της αναφέρει ότι διατηρεί
φαρμακείο επί της οδού Αγ. Δημητρίου και για την εξυπηρέτηση του κοινού και κυρίως του ΑΜΕΑ ζητά:
1) Θέση για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων.
2) Διάβαση επί της Αγ. Δημητρίου και Αγγέλων.
Μετά από αυτοψία, η Υπηρεσία μας κρίνει ότι:
1) Έχουμε αναφέρει επανειλημμένα ότι η χορήγηση θέσεων στάθμευσης για Υπηρεσίες και ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Αναφέραμε επίσης ότι θα δημιουργηθεί άσχημο
προηγούμενο αν χορηγηθεί θέση στάθμευσης σε κάποια απ’ αυτές, πόσο μάλλον όταν αυτές βρίσκονται στο
κέντρο της πόλης. Για τους παραπάνω λόγους η υπηρεσία μας δεν συμφωνεί με την χορήγηση θέσης
στάθμευσης για τα οχήματα που εξυπηρετούν την συγκεκριμένη ιδιωτική επιχείρηση.
2) Διάβαση πεζών στην περιοχή είναι γενικά εφικτή και θα εξυπηρετήσει διερχόμενους πεζούς πολίτες, την
υπάρχουσα Δημόσια Βιβλιοθήκη και το 1ο Δημοτικό Σχολείο στη γωνία του Οικ. Τετραγώνου σε συνέχεια
της κίνησης του επί του πεζοδρομίου της οδού Έλλης.
Μετά τα παραπάνω καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Απόφαση (Ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
1) Την απόρριψη χορήγησης θέσης στάθμευσης για τα οχήματα που εξυπηρετούν την συγκεκριμένη
ιδιωτική επιχείρηση (φαρμακείο επί της οδού Αγ. Δημητρίου).
2) Την κατασκευή διάβασης πεζών επί της οδού Αγ. Δημητρίου στη συμβολή της με την οδό Αγγέλων, σε
συνέχεια της κίνησης επί του πεζοδρομίου της οδού Έλλης.
7ο Θέμα
Η Νικολαϊδου Αντωνία με την υπ’ αριθμ. 19499/20-05-2015 αίτησή της ζητά την τοποθέτηση καθρέπτη επί
της οδού Μπουμπουλίνας, διότι τα οχήματα που εξέρχονται από την οδό Μπαδραλέξη δεν έχουν επαρκή ορατότητα.
Τεχνική Έκθεση (21-12-2015)
Η Νικολαϊδου Αντωνία με την υπ’ αριθμ. 19499/20-05-2015 αίτησή της ζητά την τοποθέτηση καθρέπτη επί
της οδού Μπουμπουλίνας, διότι τα οχήματα που εξέρχονται από την οδό Μπαδραλέξη δεν έχουν επαρκή ορατότητα.
Μετά από αυτοψία η υπηρεσία μας διαπίστωσε, ότι τα οχήματα που εξέρχονται από την οδό Μπαδραλέξη
προς την οδό Μπουμπουλίνας έχουν επαρκή ορατότητα και δεν είναι απαραίτητη η τοποθέτηση καθρέπτη.
Απόφαση (Ομόφωνη)
Η επιτροπή δεν συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την τοποθέτηση καθρέπτη επί της οδού Μπουμπουλίνας στη συμβολή της με την οδό Μπαδραλέξη.
8ο Θέμα
Η Δημοτική Αστυνομία με το από 25-11-15 έγγραφό της, μας αποστέλλει έκθεση αυτοψίας με την οποία
διαπιστώνει ότι στην οδό Μητροπόλεως, από την συμβολή της με την οδό Τρύφωνος έως την πλατεία Δημαρχείου,
σταθμεύουν παράνομα τα οχήματα, με συνέπεια να παρακωλύεται η ομαλή κυκλοφορία επί της οδού και προτείνει την
τοποθέτηση κολωνακίων.
Τεχνική Έκθεση (21-12-2015)
Η Δημοτική Αστυνομία με το από 25-11-15 έγγραφό της, μας αποστέλλει έκθεση αυτοψίας με την οποία
διαπιστώνει ότι στην οδό Μητροπόλεως, από την συμβολή της με την οδό Τρύφωνος έως την πλατεία Δημαρχείου,
σταθμεύουν παράνομα τα οχήματα, με συνέπεια να παρακωλύεται η ομαλή κυκλοφορία επί της οδού και προτείνει την
τοποθέτηση κολωνακίων. Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα με τα
παράνομα σταθμευμένα οχήματα επί της οδού Μητροπόλεως, αλλά επειδή με τη νέα κυκλοφοριακή μελέτη η οδός θα
μονοδρομηθεί, δεν είναι σκόπιμη η τοποθέτηση κολωνακίων σ’ αυτή τη φάση.

Απόφαση (Κατά πλειοψηφία – Διαφωνεί η Κα Τσιπουρίδου – Πλιάτσικα Αθηνά)
Η επιτροπή διαφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών πασσάλων (κολωνάκια) επί του οδοστρώματος της οδού
Μητροπόλεως, από τη συμβολή της με την οδό Τρύφωνος έως τη συμβολή της με την οδό Αγ. Δημητρίου
κυρίως στα σημεία που στενεύει η οδός.
9ο Θέμα
Η Δημοτική Αστυνομία με το από 29-10-15 έγγραφό της, μας αποστέλλει έκθεση αυτοψίας με την οποία
διαπιστώνει ότι στο πεζοδρόμιο της οδού Βενιζέλου στα σημεία που τέμνεται με τις οδούς Τσούπελη και Πρ.Ηλία,
σταθμεύουν μονίμως οχήματα με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και αναπήρων που κινούνται με
αμαξίδιο.
Τεχνική Έκθεση (21-12-2015)
Η Δημοτική Αστυνομία με το από 29-10-15 έγγραφό της, μας αποστέλλει έκθεση αυτοψίας με την οποία
διαπιστώνει ότι στο πεζοδρόμιο της οδού Βενιζέλου στα σημεία που τέμνεται με τις οδούς Τσούπελη και Πρ.Ηλία,
σταθμεύουν μονίμως οχήματα με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και αναπήρων που κινούνται με
αμαξίδιο. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η Δημοτική Αστυνομία προτείνει την τοποθέτηση κολωνακίων επί
του πεζοδρομίου. Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι όντως το παραπάνω πρόβλημα είναι υπαρκτό
και έντονο και προτείνει την αποδοχή της πρότασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
Απόφαση (Κατά πλειοψηφία – Διαφωνεί η Κα Τσιπουρίδου – Πλιάτσικα Αθηνά)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων στο πεζοδρόμιο της οδού Βενιζέλου στη συμβολή της με τις
οδούς Τσούπελη και Προφήτη Ηλία.
10ο Θέμα
Με την υπ’ αριθμ. 416/2014 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τοποθέτηση κολωνακίων
επί της οδού Ακαταμαχήτου 4 σε απόσταση 1,00μ. από την πρόσοψη της οικοδομής. Με την υπ’ αριθμ. 1041/13-32015 αίτησή του Αθανάσιος Φαρσαριώτης ζητά την τροποποίηση της παραπάνω απόφασης, ώστε η τοποθέτηση των
κολωνακίων να γίνει σε απόσταση 1,50 μ. από την πρόσοψη της οικοδομής για να υπάρχει επαρκές πλάτος εισόδου –
εξόδου. Στη συζήτηση του θέματος έλαβαν το λόγο και η Κα Κατσόγιανου Ελευθερία, η οποία έχει προβεί σε διάφορα
υπομνήματα προς τον Δήμο μας, ενώ έχει προσφύγει στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης ζητώντας την ακύρωση
της υπ’ αριθμ. 416/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, υποστηρίζοντας ότι η έκταση στην οποία θα
τοποθετηθούν τα κολωνάκια είναι μεν κοινόχρηστη, αλλά από τη στιγμή που δεν έχει αποζημιωθεί μέχρι σήμερα δεν
δικαιούται ο Δήμος μας να προχωρήσει σε οποιαδήποτε εργασία. Με το από 24-9-2015 έγγραφό του ο Νομικός
Σύμβουλος του Δήμου μας ενημερώνει ότι η επίδικη έκταση μπορεί να θεωρηθεί ως κοινόχρηστη.
Τεχνική Έκθεση (14-10-2008)
Με την υπ’ αριθμ. 416/2014 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τοποθέτηση κολωνακίων
επί της οδού Ακαταμαχήτου 4 σε απόσταση 1,00μ. από την πρόσοψη της οικοδομής. Με την υπ’ αριθμ. 1041/13-32015 αίτησή του Αθανάσιος Φαρσαριώτης ζητά την τροποποίηση της παραπάνω απόφασης, ώστε η τοποθέτηση των
κολωνακίων να γίνει σε απόσταση 1,50 μ. από την πρόσοψη της οικοδομής για να υπάρχει επαρκές πλάτος εισόδου –
εξόδου. Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι υπάρχει η δυνατότητα αποδοχής του αιτήματος για
τοποθέτηση των κολωνακίων σε απόσταση 1,50 μ. από την πρόσοψη της οικοδομής επί της οδού Ακαταμαχήτου 4,
για να υπάρχει επαρκές πλάτος εισόδου – εξόδου.
Απόφαση (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 416/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την τοποθέτηση
εύκαμπτων πλαστικών πασσάλων (κολωνακίων) σε απόσταση 1,50 μ. από την πρόσοψη της οικοδομής της
οδού Ακαταμαχήτου 4.
11ο Θέμα
Ο Μαργαρίτης Μαργαρίτης με την υπ’ αριθμ. 39164/21-9-15 αίτηση του ζητά την χορήγηση θέσης
στάθμευσης ασθενοφόρου μπροστά από την είσοδο του διαγνωστικού κέντρου που διατηρεί, επί της οδού Κεντρικής
5. Ο πρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε την αναβολή του θέματος, προκειμένου το τμήμα Σ.Κ.Α.Μ. να διερευνήσει την
άδεια λειτουργίας του Διαγνωστικού κέντρου και αν σ’ αυτή προβλέπεται ως προϋπόθεση η ιδιωτική θέση
στάθμευσης ασθενοφόρου.

Τεχνική Έκθεση (21-12-2015)
Ο Μαργαρίτης Μαργαρίτης με την υπ’ αριθμ. 39164/21-9-15 αίτηση του ζητά την χορήγηση θέσης
στάθμευσης ασθενοφόρου μπροστά από την είσοδο του διαγνωστικού κέντρου που διατηρεί, επί της οδού Κεντρικής
5. Με τη νέα κυκλοφοριακή μελέτη μπροστά από το Διαγνωστικό Κέντρο που βρίσκεται στο Ο.Τ. 117 υπάρχει
καθεστώς ελεγχόμενης στάθμευσης, όμως στο αμέσως επόμενο Ο.Τ. 87 επί της οδού 10ης Μεραρχίας (έναντι πρώην
Δικαστικού Μεγάρου) προβλέπονται ειδικές θέσεις στάθμευσης για αναπήρους, χρηματαποστολές, ασθενοφόρα
κλπ.Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας θεωρεί ότι μπορεί να δημιουργηθεί θέση στάθμευσης για ασθενοφόρο επί της
οδού 10ης Μεραρχίας ( σύμφωνα με το τοπογραφικό σκαρίφημα ) στο Ο.Τ. 87.Η δαπάνη για την τοποθέτηση των
ανάλογων πινακίδων θα βαρύνει τον αιτούντα.Μετά τα παραπάνω καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να
αποφασίσει σχετικά.
Απόφαση (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση του Πρόεδρου της Επιτροπής και εισηγείται:
Την αναβολή λήψης απόφασης την χορήγηση θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου μπροστά από την είσοδο
του διαγνωστικού κέντρου επί της οδού Κεντρικής 5, προκειμένου το τμήμα Σ.Κ.Α.Μ. να διερευνήσει την άδεια
λειτουργίας του Διαγνωστικού κέντρου και αν σ’ αυτή προβλέπεται ως προϋπόθεση η ιδιωτική θέση
στάθμευσης ασθενοφόρου.
12ο Θέμα
Ο Μπασδεκόπουλος Νικόλαος με την υπ’ αριθμ. 24616/18-6-15 αίτηση του ζητά μόνιμη θέση στάθμευσης επί
της οδού Γράμμου 25, για το υπ’ αριθμ. ΝΗΖ 9599 ΙΧΕ αυτοκίνητο του, λόγω αναπηρίας της θυγατέρας του.
Τεχνική Έκθεση (21-12-2015)
Ο Μπασδεκόπουλος Νικόλαος με την υπ’ αριθμ. 24616/18-6-15 αίτηση του ζητά μόνιμη θέση στάθμευσης
επί της οδού Γράμμου 25, για το υπ’ αριθμ. ΝΗΖ 9599 ΙΧΕ αυτοκίνητο του, λόγω αναπηρίας της θυγατέρας του.
Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι στη συγκεκριμένη θέση σύμφωνα με την κυκλοφοριακή
μελέτη της Βέροιας ισχύει καθεστώς ελεγχόμενης στάθμευσης και στην ίδια οδό δεν υπάρχουν άλλες θέσεις ΑΜΕΑ.
Επειδή προσκομίσθηκαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και η κάρτα στάθμευσης αναπηρικού
οχήματος, μπορεί να χορηγηθεί θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Γράμμου 25.
Εφ’ όσον παραχωρηθεί η θέση, η δαπάνη για την τοποθέτηση της πινακίδας θα βαρύνει τον αιτούντα και θα
ισχύει για δύο έτη. Η ανανέωση της ισχύος θα γίνεται ανά διετία μετά από προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών
στην υπηρεσία μας. Μετά τα παραπάνω καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Απόφαση (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Γράμμου 25, για το υπ’ αριθμ. ΝΗΖ 9599 ΙΧΕ
αυτοκίνητο του Μπασδεκόπουλου Νικόλαου, λόγω αναπηρίας της θυγατέρας του.
Εφ’ όσον παραχωρηθεί η θέση, η δαπάνη για την τοποθέτηση της πινακίδας θα βαρύνει τον αιτούντα
και θα ισχύει για δύο έτη. Η ανανέωση της ισχύος θα γίνεται ανά διετία μετά από προσκόμιση απαραίτητων
δικαιολογητικών στην υπηρεσία μας.
13ο Θέμα
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας με την υπ’ αριθμ. 10347/2015 αίτησή της ζητά μεταξύ άλλων, να
μεριμνήσει η υπηρεσία μας ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση του χώρου έξω από την κεντρική είσοδο του κτιρίου, διότι
ο τρόπος στάθμευσης των αυτοκινήτων είναι τέτοιος που εμποδίζει την προσπέλαση ατόμων με κινητικά προβλήματα,
μητέρων με καρότσι, αλλά και παιδιών του 1ου Δημοτικού Σχολείου.
Τεχνική Έκθεση (24-12-2015)
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας με την υπ’ αριθμ. 10347/2015 αίτησή της ζητά μεταξύ άλλων, να
μεριμνήσει η υπηρεσία μας ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση του χώρου έξω από την κεντρική είσοδο του κτιρίου, διότι
ο τρόπος στάθμευσης των αυτοκινήτων είναι τέτοιος που εμποδίζει την προσπέλαση ατόμων με κινητικά προβλήματα,
μητέρων με καρότσι, αλλά και παιδιών του 1ου Δημοτικού Σχολείου.
Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα και προτείνει την αναδιάταξη
των κιγκλιδωμάτων και των ορθοστατών, όπως φαίνεται στο συνημμένο σκαρίφημα.
Μετά τα παραπάνω παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Απόφαση (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την αναδιάταξη των κιγκλιδωμάτων και των ορθοστατών στη συμβολή των οδών Έλλης και Καμαριωτίσσης,
όπως φαίνεται στο συνημμένο σκαρίφημα της υπηρεσίας

14ο Θέμα
Ο Ζώης Φλώρος με την υπ’ αριθμ. 15719/27-4-2015 αίτησή του, ζητά την τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών
κολωνακίων στη διάβαση πεζών επί της οδού Θερμοπυλών 11, διότι υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.
Τεχνική Έκθεση (24-12-2015)
Ο Ζώης Φλώρος με την υπ’ αριθμ. 15719/27-4-2015 αίτησή του, ζητά την τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών
κολωνακίων στη διάβαση πεζών επί της οδού Θερμοπυλών 11, διότι υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.
Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι στη συγκεκριμένη διάβαση σταθμεύουν μόνιμα
αυτοκίνητα. Σε περίπτωση που τοποθετηθούν κολωνάκια, αυτό θα αποτελέσει προηγούμενο και οι πολίτες πιθανώς
θα αιτούνται σωρηδόν την ίδια αντιμετώπιση για όλες τις διαβάσεις.
Για το λόγο αυτό η υπηρεσία μας δε συμφωνεί με την τοποθέτηση κολωνακίων στη διάβαση της οδού
Θερμοπυλών 11, αλλά να γίνει τοποθέτηση των πινακίδων Κ.Ο.Κ. Π-21 σταδιακά σε όλες τις διαβάσεις, για να
καλύπτουμε σταδιακά την πιθανότητα αποχρωματιμού των διαβάσεων.
Απόφαση (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την απόρριψη της αίτησης του Ζώη Φλώρου για την τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών κολωνακίων
στη διάβαση πεζών επί της οδού Θερμοπυλών 11.
15ο Θέμα
Η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ με την υπ’ αριθμ.61785 αίτησή της ζητά την τοποθέτηση τεσσάρων (4) σταθερών
πασσάλων επί της οδού Σταδίου, μπροστά από τα γραφεία της, ώστε να αποτρέπεται η στάθμευση οχημάτων και να
συμβάλλουν στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.
Τεχνική Έκθεση (18-12-2015)
Η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ με την υπ’ αριθμ.61785 αίτησή της ζητά την τοποθέτηση τεσσάρων (4) σταθερών
πασσάλων επί της οδού Σταδίου, μπροστά από τα γραφεία της, ώστε να αποτρέπεται η στάθμευση οχημάτων και να
συμβάλλουν στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.
Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία, διαπίστωσε ότι κατά τις ημέρες τέλεσης των αγώνων ούτως ή άλλως η
τροχαία Βέροιας επιλαμβάνεται για την απαγόρευση η στάθμευση στο συγκεκριμένο σημείο.
Μετά τα παραπάνω παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Απόφαση (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την απόρριψη τοποθέτησης τεσσάρων (4) σταθερών πασσάλων επί της οδού Σταδίου, μπροστά από τα
γραφεία της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, ώστε να αποτρέπεται η στάθμευση οχημάτων.
Εισηγούμαι προς το Συμβούλιό μας να γνωμοδοτήσει επί των αιτήσεων των πολιτών όπως αυτές
διατυπώθηκαν παραπάνω. Θα μας αναλύσει τα θέματα κατά σειρά ο κ.Θεοδωρίδης Σάββας, υπάλληλος της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
Θεοδωρίδης Σάββας: Έχουμε αρκετό καιρό να εισάγουμε θέματα στο Δ.Σ. ή στην Δ.Κ. για κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις. Μιλάμε για καθημερινές παρεμβάσεις. Κάναμε ερωτήματα στο Υπουργείο για απεμπλοκή από τη
διαδικασία, για παράδειγμα, μελέτης για κολωνάκια (άρθρο 52 του ΚΟΚ). Η ΚΕΔΕ έκανε ερώτημα και ήρθε
απάντηση που διασαφηνίζει τα θέματα, θα γίνονται πιο απλά, με απλή έκθεσή μας. Σας αναφέρω αναλυτικά ένα
ένα τα θέματα και αποφασίστε.
Πρόεδρος: Στα θέματα 1-6 ομόφωνα συμφωνούμε με τις αποφάσεις της Επιτροπής. Στο 7ο θέμα
προτείνουμε να τοποθετηθεί καθρέφτης στην οδό Μπαρδαλέξη γιατί υπάρχει πρόβλημα. Στα 8-9 θέματα ομόφωνα.
Στο 10ο θέμα εγώ ψηφίζω λευκό. Συμφωνούμε κατά πλειοψηφία. Στα 11-15 συμφωνούμε ομόφωνα.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 5-2-2016 εισηγητικό σημείωμα της Προέδρου,
2. Την ανάλυση του Θεοδωρίδη Σάββα
3. Τις απόψεις των μελών του
Αποφασίζει

1ο Θέμα
Απόφαση (Ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί εν μέρει με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:

Την τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Μ. Αλεξάνδρου από τη συμβολή της
με την οδό Κεντρικής έως τη συμβολή της με την οδό Π. Τσαλδάρη, στη δεξιά πλευρά κατά τη φορά κυκλοφορίας των
οχημάτων. Η τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων θα είναι διακεκομμένη (ένα παρά ένα), έτσι ώστε να μην υπάρχει
δυνατότητα στάθμευσης οχήματος επί του πεζοδρομίου.
Το Συμβούλιο τη Δ.Κ. συμφωνεί ομόφωνα.
2ο Θέμα
Απόφαση (Ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών κολωνακίων επί του πεζοδρομίου της οδού Ακαταμαχήτου από τη
συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό Πλατάνων, στη πλευρά όπου ισχύει η μονή
αρίθμηση.
Το Συμβούλιο τη Δ.Κ. συμφωνεί ομόφωνα.
3ο Θέμα
Απόφαση (Ομόφωνη. Ο Κος Αριστομένης Λαζαρίδης ψήφισε διατυπώνοντας επιφύλαξη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση του Προϊσταμένου Σ.Κ.Α.Μ. και εισηγείται:
Την υποχρεωτική εκτροπή αυτών των οχημάτων που κατέρχονται από την οδό Παπάγου, δεξιά στην οδό
Πιερίων στον σηματοδοτούμενο κόμβο. Για τα οχήματα άνω των 8Τ που διέρχονται από την Ανατολική
Περιφερειακή απαγορεύεται η είσοδός τους στην οδό Σαμψούντος (πινακίδα Ρ-13/8Τ). Στη συμβολή των οδών
Πιερίων και Σαμψούντος για τα οχήματα που έρχονται από την Επαρχιακή οδό Μελίκης - Βέροιας, απαγορευτική
πινακίδα Ρ-13 (8Τ) για είσοδο στην πόλη και θα αφαιρεθεί η υπάρχουσα όμοια από τη συμβολή Περιφερειακής με
Πιερίων (κόμβος Καλιοτζίδη).
Προκειμένου το θέμα να εισαχθεί στα επόμενα όργανα (Δημοτική Κοινότητα Βέροιας, Επιτροπή Ποιότητας
ζωής και Δημοτικό Συμβούλιο) το Τμήμα Σ.Κ.Α.Μ. θα εκπονήσει μελέτη στα πλαίσια της απόφασης της Επιτροπής.
Το Συμβούλιο τη Δ.Κ. συμφωνεί ομόφωνα.
4ο Θέμα
Απόφαση (Ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 με αρχή και τέλος επί της οδού Πιερίων, ώστε να είναι ελεύθερη η δίοδος
προς την οδό Τσακάλωφ.
Το Συμβούλιο τη Δ.Κ. συμφωνεί ομόφωνα.
5ο Θέμα
Απόφαση (Ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την τοποθέτηση καθρέπτη στη συμβολή των οδών Ίωνος και Διός, διότι κατά την έξοδο των οχημάτων από
την οδό Διός υπάρχει ρυμοτομούμενο κτίσμα που εμποδίζει την ορατότητα.
Το Συμβούλιο τη Δ.Κ. συμφωνεί ομόφωνα.
6ο Θέμα
Απόφαση (Ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
 Την απόρριψη χορήγησης θέσης στάθμευσης για τα οχήματα που εξυπηρετούν την συγκεκριμένη
ιδιωτική επιχείρηση (φαρμακείο επί της οδού Αγ. Δημητρίου).
 Την κατασκευή διάβασης πεζών επί της οδού Αγ. Δημητρίου στη συμβολή της με την οδό Αγγέλων, σε
συνέχεια της κίνησης επί του πεζοδρομίου της οδού Έλλης.
Το Συμβούλιο τη Δ.Κ. συμφωνεί ομόφωνα.
7ο Θέμα
Απόφαση (Ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την απόρριψη της αίτησης για τοποθέτηση καθρέπτη επί της οδού Μπουμπουλίνας στη συμβολή της με την οδό
Μπαδραλέξη.
Το Συμβούλιο τη Δ.Κ. προτείνει ομόφωνα την τοποθέτηση καθρέπτη στο σημείο.

8ο Θέμα
Απόφαση (Κατά πλειοψηφία – Διαφωνεί η Κα Τσιπουρίδου – Πλιάτσικα Αθηνά)

Η επιτροπή διαφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών πασσάλων (κολωνάκια) επί του οδοστρώματος της οδού
Μητροπόλεως, από τη συμβολή της με την οδό Τρύφωνος έως τη συμβολή της με την οδό Αγ. Δημητρίου κυρίως στα
σημεία που στενεύει η οδός.
Το Συμβούλιο τη Δ.Κ. συμφωνεί ομόφωνα.
9ο Θέμα
Απόφαση (Κατά πλειοψηφία – Διαφωνεί η Κα Τσιπουρίδου – Πλιάτσικα Αθηνά)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων στο πεζοδρόμιο της οδού Βενιζέλου στη συμβολή της με τις οδούς
Τσούπελη και Προφήτη Ηλία.
Το Συμβούλιο τη Δ.Κ. συμφωνεί ομόφωνα.
10ο Θέμα
Απόφαση (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 416/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την τοποθέτηση
εύκαμπτων πλαστικών πασσάλων (κολωνακίων) σε απόσταση 1,50 μ. από την πρόσοψη της οικοδομής της οδού
Ακαταμαχήτου 4.
Το Συμβούλιο τη Δ.Κ. συμφωνεί κατά πλειοψηφία (η Πρόεδρος ψηφίζει λευκό).
11ο Θέμα
Απόφαση (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση του Πρόεδρου της Επιτροπής και εισηγείται:
Την αναβολή λήψης απόφασης την χορήγηση θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου μπροστά από την είσοδο του
διαγνωστικού κέντρου επί της οδού Κεντρικής 5, προκειμένου το τμήμα Σ.Κ.Α.Μ. να διερευνήσει την άδεια
λειτουργίας του Διαγνωστικού κέντρου και αν σ’ αυτή προβλέπεται ως προϋπόθεση η ιδιωτική θέση στάθμευσης
ασθενοφόρου.
Το Συμβούλιο τη Δ.Κ. συμφωνεί ομόφωνα.
12ο Θέμα
Απόφαση (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Γράμμου 25, για το υπ’ αριθμ. ΝΗΖ 9599 ΙΧΕ
αυτοκίνητο του Μπασδεκόπουλου Νικόλαου, λόγω αναπηρίας της θυγατέρας του.
Εφ’ όσον παραχωρηθεί η θέση, η δαπάνη για την τοποθέτηση της πινακίδας θα βαρύνει τον αιτούντα και θα
ισχύει για δύο έτη. Η ανανέωση της ισχύος θα γίνεται ανά διετία μετά από προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών
στην υπηρεσία μας.
Το Συμβούλιο τη Δ.Κ. συμφωνεί ομόφωνα.
13ο Θέμα
Απόφαση (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την αναδιάταξη των κιγκλιδωμάτων και των ορθοστατών στη συμβολή των οδών Έλλης και Καμαριωτίσσης,
όπως φαίνεται στο συνημμένο σκαρίφημα της υπηρεσίας.
Το Συμβούλιο τη Δ.Κ. συμφωνεί ομόφωνα.
14ο Θέμα
Απόφαση (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την απόρριψη της αίτησης του Ζώη Φλώρου για την τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών κολωνακίων στη
διάβαση πεζών επί της οδού Θερμοπυλών 11.
Το Συμβούλιο τη Δ.Κ. συμφωνεί ομόφωνα.
15ο Θέμα
Απόφαση (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την απόρριψη τοποθέτησης τεσσάρων (4) σταθερών πασσάλων επί της οδού Σταδίου, μπροστά από τα
γραφεία της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, ώστε να αποτρέπεται η στάθμευση οχημάτων.
Το Συμβούλιο τη Δ.Κ. συμφωνεί ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 19/2016.
………………………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

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

Βέροια 16/3/2016
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
…………………………….

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

Βέροια 16-3-2016
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 19/2016
Απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:

Γνωμοδότηση σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας
Βέροιας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

Σας κοινοποιούμε την αρ. 19/2016 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για να λάβετε γνώση και ανάλογη
εφαρμογή.

Η Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

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

