Α ΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 13/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 442/2006
Περίληψη
Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Σήμερα 21 Αυγούστου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 17-8-2006 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 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Ντόβας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Παπαστεργίου
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Φουρνιάδης
Κρομμύδας
Μηλιόπουλος
Πουλασουχίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθε ο κ. Ν. Κεχαγιόγλου και αποχώρησε ο κ. Μ.
Γαβρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 412/2006 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Κ. Χιονίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 415/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Α. Γκαμπέσης, Η.
Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 419/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Η. Σοφιανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 423/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Α. Τσιάρας.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 424/2006 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Α. Τσιάρας και αποχώρησε
ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 431/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 432/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 433/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Τροχόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 21-7-2006 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Σακαλή, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ. 37 ΔΚΚ όπως αυτή συμπληρώθηκε με την
παρ. 5 του αρθ. 15 του Ν. 2539/97 την έκδοση των δημοτικών κανονιστικών
διατάξεων εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η Δημαρχιακή Επιτροπή. Η εισήγησή
της δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο προ της υποβολής της στο Δημοτικό
Συμβούλιο και τάσσεται προθεσμία, εντός της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος φορέας ή
κάτοικος του Δήμου μπορεί να διατυπώσει εγγράφως τις παρατηρήσεις και προτάσεις
του.
Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων η Δ.Ε. με την 1054/2005 απόφασή της
εισηγήθηκε την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της
2-12-2005 έκρινε ως εύλογο χρόνο, για την διατύπωση εγγράφων παρατηρήσεων και
προτάσεων από φορείς ή κατοίκους του Δήμου, την προθεσμία πέντε (5) ημερών από
την ανάρτηση του αποσπάσματος της απόφασης 1054/2005 της Δ.Ε. στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.
Την 2-2-2006 η παραπάνω απόφαση δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο και
αναρτήθηκε την ίδια ημερομηνία.
Την 6-2-2006 έληξε η προθεσμία υποβολής έγγραφων παρατηρήσεων ή
προτάσεων μέσα στην οποία υποβλήθηκαν τρεις (3) ενστάσεις.
Την 20-2-2006 η Δημαρχιακή επιτροπή με την υπ΄ αριθμ. 104/2006 απόφασή
της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
όπως αυτές αναφέρονται στην απόφασή της.
Καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την με αριθ. 104/2006
απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Βέροιας, με την οποία αυτή εισηγείται
στο Δημοτικό Συμβούλιο τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
1. Την τοποθέτηση καθρέπτη στην κεντρική νησίδα του δρόμου προς
Νοσοκομείο στο ύψος του παιδικού σταθμού ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ με δαπάνη του
αιτούντος παιδικού σταθμού.
2. Την τοποθέτηση πλαστικών κώνων στην είσοδο του ΚΕΣΥΥ επί της οδού
Βάρναλη 2, την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ στο ύψος της ράμπας
που βρίσκεται αριστερά του κτιρίου και την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης
(εκτός οχημάτων ΑΜΕΑ) μπροστά από την κεντρική είσοδο του κτιρίου και για
μήκος που να επιτρέπεται η στάθμευση δύο (2) οχημάτων για τις ανάγκες των
ΑΜΕΑ.
3. Την τοποθέτηση πινακίδας για απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων άνω των
τριών (3) τόνων στην οδό Δημοκρατίας, πριν την συμβολή της με την οδό
Βαλαωρίτου.
4. Την διέλευση των αυτοκινήτων (Ι.Χ.) των κατοίκων περιοχής
Κυριώτισσας, από την οδό Λουτρού στην οδό Αγγέλων (πεζόδρομος) και την
τοποθέτηση ανάλογου σήματος καθ’ υπόδειξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
5. Την δημιουργία διάβασης πεζών, επί της οδού Εληάς και αμέσως μετά από
τη συμβολή της με την οδό Παστέρ (κατά την κάθοδο).
6. Απορρίπτει την αίτηση της τράπεζας Πειραιώς για χορήγηση δύο θέσεων
στάθμευσης επί της οδού Βενιζέλου, στην εσοχή που δημιουργείται στη συμβολή της
παραπάνω οδού με την οδό Τσούπελη για την εξυπηρέτηση χρηματαποστολών
7. Απορρίπτει την αίτηση του Μωυσίδη Στέφανου για ανάκληση των υπ’
αριθμ. 727/2004 και 462/2005 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποίες

εγκρίθηκε να εισέρχεται με το ΙΧΕ αυτοκίνητό του ο Κρομμύδας Εμμανουήλ στο
οικόπεδό του μέσω του πεζοδρομίου.
8. Εγκρίνει την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 272/2005 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου ως προς το σκέλος που προέβλεπε την δημιουργία έντεκα (11) θέσεων
ελεγχόμενης στάθμευσης στην αριστερή (κατά την είσοδο από την οδό
Μητροπόλεως) πλευρά της οδού Λουτρού και να επανέλθει η στάθμευση σαν
ελεγχόμενη πλέον στην δεξιά πλευρά που ήταν παλαιότερα.
9. Την μονοδρόμηση της οδού που περικλείει το Ο.Τ. 367 στο Δ.Δ.
Γεωργιανών με κατεύθυνση από τη συμβολή του τελευταίου αγροτικού δρόμου με
την Π.Ε.Ο. Βέροιας – Κοζάνης μέχρι τη συμβολή της προηγούμενης αγροτικής οδού
με την Π.Ε.Ο. Βέροιας – Κοζάνης.
10. Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην αριστερή πλευρά της οδού
Μ. Μπότσαρη, μετά τη συμβολή της με την οδό Πυθίας στο σημείο που στενεύει η
οδός Μ. Μπότσαρη.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Μιχαηλίδης: Για την περίπτωση (7), όπως καταγράφεται στις εισηγήσεις, δηλ.
του κ. Στέφανου Μωυσίδη, ποια ήταν η γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 18
αφού έγινε προσφυγή;
Δήμαρχος: Ελάτε αύριο να πάρετε την απόφαση και να δείτε. Πρέπει να
θυμάμαι τον λόγο της απόρριψης;
Τσιάρας: Πότε έγιναν αυτές οι αιτήσεις και ήρθαν τώρα στο Δ.Σ.; Πότε έκανε
δηλ. αίτηση ο κ. Μωυσίδης για να ανακληθεί η απόφαση 4 και 5;
Πρόεδρος: Στις 6.2.2006 έκανε αίτηση ο κ. Μωυσίδης προς τη Δημαρχιακή
Επιτροπή. Τοποθετήσεις.
Μιχαηλίδης: Επειδή η προσφυγή του κ. Μωυσίδη στο άρθρο 18 είναι όντως
απορριπτική λόγω καθυστέρησης δύο ημερών και στην ουσία η απόφαση λέει ότι η
ένσταση είναι ουσιαστικά δεκτή γιατί το Δ.Σ. δεν πήρε μία απόφαση που να
βασίζεται κάπου αλλά απορρίφθηκε λόγω εκπρόθεσμης αίτησης. Θα πρέπει να δούμε
ξανά το θέμα, γιατί αν πατήσουμε πάνω στην απόφαση της επιτροπής του άρθρου 18
νομίζω ότι ουσιαστικά θ΄ αλλάξει και η απόφαση του Δ.Σ.
Τσιάρας: Για την περίπτωση (8) είχαμε αποφασίσει να μεταφέρουμε την
ελεγχόμενη στάθμευση στην οδό Λουτρού από την αριστερή πλευρά, κάτι που δεν
έγινε. Αυτό τότε είχε κάποιο σκεπτικό και έγινε. Τώρα πάλι με κάποιο σκεπτικό η
επιτροπή αποφασίζει πάλι για την δεξιά πλευρά.
Πρόεδρος: Αυτός είναι ένας προβληματισμός σας κε Τσιάρα. Συμφωνείτε με
τη σημερινή εισήγηση;
Τσιάρας: Αν συμφωνήσω και σήμερα θα μου πει κάποιος «τι θέλετε επιτέλους
κε Τσιάρα; Και αριστερά και δεξιά;» Να το αναβάλλετε και να μας πείτε και γι’ αυτό
τι συμβαίνει.
Δήμαρχος: Προτείνω να αναβληθούν οι περιπτώσεις (7) και (8).
Πρόεδρος: Αφού συμφωνεί και ο κ. Δήμαρχος αναβάλλεται η συζήτηση και
λήψη απόφασης επί των αριθ. (7) και (8) περιπτώσεων.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 21-7-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Σακαλή.
2.- Την με αριθ. 104/2006 απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Βέροιας.
3.- Τη μελέτη των αντίστοιχων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που συντάχθηκε από την
τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
4.- Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων στους
παραπάνω δρόμους.

5.- Τις απόψεις και προτάσεις του Δημάρχου και των δημ. συμβούλων, όπως αυτές
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του θέματος.
6.- Τις διατάξεις της παρ. 1ιδ του αρ. 25 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) όπως αυτές
τροποποιήθηκαν 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 άρθ. 15 του
Ν. 2539/97.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Αναβάλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των περιπτώσεων (7) και
(8) της αριθ. 104/2006 εισήγησης της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Βέροιας, που
αφορούν αντίστοιχα: α)Απόρριψη της αίτησης του Μωυσίδη Στέφανου για ανάκληση
των υπ’ αριθμ. 727/2004 και 462/2005 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με τις
οποίες εγκρίθηκε να εισέρχεται με το ΙΧΕ αυτοκίνητό του ο Κρομμύδας Εμμανουήλ
στο οικόπεδό του μέσω του πεζοδρομίου και β) Την ανάκληση της υπ’ αριθμ.
272/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σκέλος που προέβλεπε
την δημιουργία έντεκα (11) θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης στην αριστερή (κατά
την είσοδο από την οδό Μητροπόλεως) πλευρά της οδού Λουτρού και να επανέλθει η
στάθμευση σαν ελεγχόμενη πλέον στην δεξιά πλευρά που ήταν παλαιότερα.
Β) Εγκρίνει τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
- Την τοποθέτηση καθρέπτη στην κεντρική νησίδα του δρόμου προς
Νοσοκομείο στο ύψος του παιδικού σταθμού ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ, με δαπάνη του
αιτούντος παιδικού σταθμού.
- Την τοποθέτηση πλαστικών κώνων στην είσοδο του ΚΕΣΥΥ επί της οδού
Βάρναλη 2, την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ στο ύψος της ράμπας
που βρίσκεται αριστερά του κτιρίου και την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης
(εκτός οχημάτων ΑΜΕΑ) μπροστά από την κεντρική είσοδο του κτιρίου και για
μήκος που να επιτρέπεται η στάθμευση δύο (2) οχημάτων για τις ανάγκες των
ΑΜΕΑ.
- Την τοποθέτηση πινακίδας για απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων άνω των
τριών (3) τόνων στην οδό Δημοκρατίας, πριν την συμβολή της με την οδό
Βαλαωρίτου.
- Τη διέλευση των αυτοκινήτων (Ι.Χ.) των κατοίκων περιοχής Κυριώτισσας,
από την οδό Λουτρού στην οδό Αγγέλων (πεζόδρομος) και την τοποθέτηση ανάλογου
σήματος καθ’ υπόδειξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
- Τη δημιουργία διάβασης πεζών, επί της οδού Εληάς και αμέσως μετά από
τη συμβολή της με την οδό Παστέρ (κατά την κάθοδο).
- Απορρίπτει την αίτηση της τράπεζας Πειραιώς για χορήγηση δύο θέσεων
στάθμευσης επί της οδού Βενιζέλου, στην εσοχή που δημιουργείται στη συμβολή της
παραπάνω οδού με την οδό Τσούπελη,για την εξυπηρέτηση χρηματαποστολών.
- Τη μονοδρόμηση της οδού που περικλείει το Ο.Τ. 367 στο Δ.Δ. Γεωργιανών
με κατεύθυνση από τη συμβολή του τελευταίου αγροτικού δρόμου με την Π.Ε.Ο.
Βέροιας – Κοζάνης, μέχρι τη συμβολή της προηγούμενης αγροτικής οδού με την
Π.Ε.Ο. Βέροιας – Κοζάνης.
- Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην αριστερή πλευρά της οδού
Μ. Μπότσαρη, μετά τη συμβολή της με την οδό Πυθίας, στο σημείο που στενεύει η
οδός Μ. Μπότσαρη.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 442 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
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Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 29-8-2006
Ο Δήμαρχος
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