ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 22/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 498/2001
Περίληψη
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (Πιερίων
κ.λ.π.).
Σήμερα 10 Σεπτεμβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 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 6-9-2001
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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Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
--------

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
489/2001 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.
Ουσουλτζόγλου, Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 490/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Πουλασουχίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 491/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μανακούλης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου την με αριθ. 580/2001 απόφαση της Δημαρχιακής
Επιτροπής Δήμου Βέροιας σύμφωνα με την οποία αυτή εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
1. Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το χρονικό διάστημα
μέχρι πέρατος των εργασιών διαπλάτυνσης και ανακατασκευής της οδού
Πιερίων – Ανοίξεως από την διασταύρωση του κόμβου Βέροιας μέχρι την
διασταύρωση της οδού Ανοίξεως με την οδό Κουντουριώτη όπως αυτές
περιλαμβάνονται στην σχετική μελέτη της κατασκευάστριας εταιρείας.
2. Την μονοδρόμηση της οδού Παπάγου από τη συμβολή της με την οδό
Πιερίων μέχρι την οδό Ρωμανού Διγενή με κίνηση των οχημάτων προς
Νοσοκομείο και τη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Διονύσου στη
συμβολή με την Πιερίων, από την έναρξη των εργασιών της διαμόρφωσης
του κόμβου Πιερίων – Παπάγου μέχρι ολοκλήρωσης του έργου.
3. Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου «ΑΚΤΩΡ Α.Ε.» και των
εκτελούντων εν γένει τις εργασίες, να γίνει η απαραίτητη και σχετική
σήμανση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 περί Κ.Ο.Κ., προς
αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, την έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών και
την προστασία των εργαζομένων.
4. Την έγκριση τοποθέτησης ματιών γάτας στην οδό Βερόης – Δήμητρας –
Ακροπόλεως ανά 40 - 50 μ. με κατάλληλο σχηματισμό για τη μείωση της
ταχύτητας των αυτοκινήτων.
5. Την έγκριση τοποθέτησης φωτεινού σηματοδότη στη διασταύρωση των
οδών Ακροπόλεως και Θερμοπυλών και αναλάμποντος φανού στη
διασταύρωση των οδών Ακροπόλεως και Αμπελοκήπων και από τις δύο
κατευθύνσεις.
6. Την διαμόρφωση του κόμβου Στρατού – Πλουτάρχου και τη μεταφορά
του υπάρχοντος φωτεινού σηματοδότη στο σημείο αυτό, επειδή η
σημερινή θέση του σηματοδότη δεν εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση
των πεζών – μαθητών.
7. Την αλλαγή μονοδρόμησης τμήματος της οδού Μιλτιάδου από Βάρνας
μέχρι Άρεως με κατεύθυνση προς την οδό Άρεως.
8. Την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης άνω των τριών
τόνων στην οδό Πλουτάρχου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την με αριθ. 580/2001 απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Βέροιας.
2.- Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων στους
παραπάνω δρόμους.
3.- Τις διατάξεις της παρ. 1ιδ του αρ. 25 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) όπως αυτές
τροπ/θηκαν με την παρ. 9 του αρ. 9 του Ν. 2503/97 και των παρ. 1β,γ του άρθρου 37
του ιδίου Π.Δ. όπως αυτές συμπληρώθηκαν με την παρ. 5 του άρ. 15 του Ν. 2539/97.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
1. Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το χρονικό διάστημα μέχρι
πέρατος των εργασιών διαπλάτυνσης και ανακατασκευής της οδού Πιερίων –
Ανοίξεως από την διασταύρωση του κόμβου Βέροιας μέχρι την διασταύρωση της

οδού Ανοίξεως με την οδό Κουντουριώτη όπως αυτές περιλαμβάνονται στην
σχετική μελέτη της κατασκευάστριας εταιρείας.
2. Την μονοδρόμηση της οδού Παπάγου από τη συμβολή της με την οδό Πιερίων
μέχρι την οδό Ρωμανού Διγενή με κίνηση των οχημάτων προς Νοσοκομείο και τη
διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Διονύσου στη συμβολή με την Πιερίων, από
την έναρξη των εργασιών της διαμόρφωσης του κόμβου Πιερίων – Παπάγου
μέχρι ολοκλήρωσης του έργου.
3. Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου «ΑΚΤΩΡ Α.Ε.» και των
εκτελούντων εν γένει τις εργασίες, να γίνει η απαραίτητη και σχετική σήμανση
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 περί Κ.Ο.Κ., προς αποφυγή τροχαίων
ατυχημάτων, την έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών και την προστασία των
εργαζομένων.
4. Την έγκριση τοποθέτησης ματιών γάτας στην οδό Βερόης – Δήμητρας –
Ακροπόλεως ανά 40 - 50 μ. με κατάλληλο σχηματισμό για τη μείωση της
ταχύτητας των αυτοκινήτων.
5. Την έγκριση τοποθέτησης φωτεινού σηματοδότη στη διασταύρωση των οδών
Ακροπόλεως και Θερμοπυλών και αναλάμποντος φανού στη διασταύρωση των
οδών Ακροπόλεως και Αμπελοκήπων και από τις δύο κατευθύνσεις.
6. Την διαμόρφωση του κόμβου Στρατού – Πλουτάρχου και τη μεταφορά του
υπάρχοντος φωτεινού σηματοδότη στο σημείο αυτό, επειδή η σημερινή θέση του
σηματοδότη δεν εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των πεζών – μαθητών.
7. Την αλλαγή μονοδρόμησης τμήματος της οδού Μιλτιάδου από Βάρνας μέχρι
Άρεως με κατεύθυνση προς την οδό Άρεως.
8. Την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης άνω των τριών τόνων
στην οδό Πλουτάρχου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 498/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 24-9-2001
Ο Δήμαρχος
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