ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 13/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 313/2001
Περίληψη
Αναβολή λήψης απόφασης επί του 15ου
θέματος «Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης
σύνταξης της μελέτης «Ενιαίο Σχέδιο
Στάθμευσης της πόλης της Βέροιας».
Σήμερα 28 Μαίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 24-5-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
296/2001 απόφασης προσήλθε ο κ. Λ. Τσαβδαρίδης
και αποχώρησε ο κ. Μ. Σουμελίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 298/2001
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε.
Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος αποχώρησαν οι
κ.κ. Γ. Ουρσουζίδης, Σ. Παναγιωτίδης, Θ.
Σιδηρόπουλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 299/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Λ. Τσαβδαρίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 305/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ουρσουζίδης και
αποχώρησε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 306/2001
απόφασης αποχώρησε η κα Μ. Τσαμήτρου.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 307/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Χαμαλής.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 23-5-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:
Η πόλη της Βέροιας σαν πρωτεύουσα του Νομού Ημαθίας, τα τελευταία
χρόνια, αποτελεί πόλο έλξης για κατοικία, που σε συνδυασμό με την νευραλγική
γεωγραφική της θέση, στο πλέγμα των μετακινήσεων από και προς γειτονικές
περιοχές ομόρων Δήμων ή Νομών, προκαλούν σωρεία κυκλοφοριακών
προβλημάτων.
Οι δυσχέρειες εντείνονται από την καθημερινή αύξηση του αριθμού των
τροχοφόρων και την σύγχρονη τάση αποκέντρωσης, προς οικιστικές περιοχές της
Περιφέρειας. Οι μετακινήσεις πρέπει να χαρακτηρίζονται από μικρούς χρόνους
προσπέλασης στις βασικές χρήσεις γης, ευνοϊκούς όρους στάσης και στάθμευσης και
ασφάλεια ιδιαίτερα στις πεζές μετακινήσεις.
Η μελέτη «Ενιαίο Σχέδιο στάθμευσης της πόλης της Βέροιας» θα έχει
αντικείμενο πρώτα την αναγνώριση και διερεύνηση των χαρακτηριστικών
στάθμευσης και στη συνέχεια τη διαμόρφωση της ενδεδειγμένης πολιτικής
στάθμευσης τόσο στις περιοχές αμιγούς κατοικίας, όσο και στους εμπορικούς
δρόμους της πόλης. Η εκτίμηση των αναγκών στάθμευσης θα βασισθεί και θα λάβει
υπ΄ όψη τον απαραίτητο αριθμό θέσεων στάθμευσης για να μπορεί να «λειτουργήσει»
η κάθε περιοχή , με τις επικρατούσες συνθήκες χρήσεων γης και τις ιδιαιτερότητές
της και όχι βάσει προδιαγραφών δηλ. τον αριθμό θέσεων στάθμευσης που θα πρέπει
να είναι διαθέσιμος στην περιοχή μελέτης, με βάση τις υφιστάμενες και μελλοντικές
χρήσεις γης, όπως ορίζεται στις προδιαγραφές στάθμευσης από την σχετική
Νομοθεσία. Θα προταθούν ρυθμίσεις στάθμευσης στο βασικό οδικό δίκτυο, καθώς
και οι απαιτήσεις σε νέους υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους.
Η δαπάνη της μελέτης, προεκτιμήθηκε στο ποσό των 2.800.000 δρχ. χωρίς
τον ΦΠΑ.
Ο Δήμος στα πλαίσια της συνεργασίας του, προκείμενης της ανάθεσης των
μελετών, με την Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. και συγκεκριμένα τον Τομέα
Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης,
κατέληξε και προτείνει να ανατεθούν οι μελέτες στην Εταιρεία «Διευρωπαϊκή Ομάδα
Συμβούλων» που συντελεστές της είναι και επιμελητές της προαναφερόμενης έδρας.
(κ. Μάγδα Πιτσιάβα - Λατινοπούλου , καθηγήτρια, η κ. Ελένη Ζαχαράκη –
Διδάκτορας κ.λ.π.).
Έχοντας υπ΄όψη τα πιο πάνω :
Παρακαλείται το δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
------------------------------------------------------------------------------------------------------(Η συζήτηση του παρόντος θέματος καταχωρήθηκε στη συζήτηση του 14ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης για το οποίο εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 312/2001
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).
------------------------------------------------------------------------------------------------------Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 23-5-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ.
Ευστρατίου Λελεκάκη.
2.- Την πρόταση του Δημάρχου.
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) .

Αποφασίζει Ομόφωνα
Αναβάλλει τη λήψη απόφασης επί του 15ου θέματος «Έγκριση ή μη απευθείας
ανάθεσης σύνταξης της μελέτης «Ενιαίο Σχέδιο Στάθμευσης της πόλης της Βέροιας».
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 313/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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