ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 472/2006
Περίληψη
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 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 7-9-2006 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 25 μέλη.
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Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Παπαστεργίου
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Τσιάρας
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Γεωργιάδης
Καλαϊτζίδης
Φουρνιάδης
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Μηλιόπουλος

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
453/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.
Παπαστεργίου.
2) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Σ.
Παναγιωτίδης, Κ. Χιονίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ.
Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 454/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 471/2006
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Κεχαγιόγλου, Γ.
Τροχόπουλος, Σ. Κρομμύδας, Κ. Πουλασουχίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-8-2006 εισηγητικό σημείωμα της
αντιδημάρχου τεχνικών Μαρίας Τσιαμήτρου-Καραχατζή, 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 507/2006 απόφασή της
εισηγήθηκε την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της
9-6-2006 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 507/2006 της Δ.Ε. στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.
Την 18-7-2006 η παραπάνω απόφαση δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο και
αναρτήθηκε την ίδια ημερομηνία.
Την 22-7-2006 έληξε η προθεσμία υποβολής έγγραφων παρατηρήσεων ή
προτάσεων μέσα στην οποία υποβλήθηκε μία (1) ένσταση.
Την 7-8-2006 η Δημαρχιακή επιτροπή με την υπ΄ αριθμ. 671/2006 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. 671/2006
απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Βέροιας, σύμφωνα με την οποία αυτή
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
1. Την απόρριψη της αίτησης του Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής για τοποθέτηση
μπάρας στην οδό πρόσβασης (Αθ. Διάκου) στο παρακείμενο πάρκο, καθώς και την
αφαίρεση της «μπάρας» που τοποθετήθηκε στην πρόσβαση από την οδό Κορυτσάς
επειδή είναι αυθαίρετη κατασκευή και παράνομη.
2. Να παραμείνει το κράσπεδο επί της οδού Κεντρικής 151, μπροστά από το
αρτοποιείο του Δημήτριου Φυτίκα, ως έχει (βυθισμένο).
3. Την απόρριψη της αίτησης του Σανίδη Αλέξη για τοποθέτηση κολωνακίων
μπροστά από την οικοδομή του, επί της οδού Γοργοποτάμου 6Α.
4. Την απόρριψη της αίτησης της Γκελίρη Σουλτάνας για την παραχώρηση
μιας (1) θέσης στάθμευσης για το σχολικό λεωφορείο του παιδικού σταθμού που
διατηρεί επί της οδού Απ. Παύλου 6 στη Βέροια.
5. Την απόρριψη της αίτησης του Αγγέλου Νικόλαου και λοιπών για
τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης μπροστά από την
είσοδο γκαράζ και αύλειου χώρου της οικοδομής (επί της οδού Αγ. Αντωνίου 13).
6. Την απόρριψη της αίτησης του Πράπα Ιωάννη (εκ μέρους των ιδιοκτητών
των ΚΤΕΛ) για την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης στο
τμήμα της πρώην οδού 25ης Μαρτίου (παραπλεύρως των νεκροταφείων).
7. Την τοποθέτηση πινακίδας αδιεξόδου στην οδό Πλήθωνος Γεμιστού με
κατεύθυνση από την οδό Παυσανίου προς την οδό Κανδάνου.
8. Τη μονοδρόμηση της οδού Καλλινίκου Μάνια με κατεύθυνση από την οδό
Κεντρικής προς την οδό Κόδρου και την τοποθέτηση καθρέπτη επί της οδού Κόδρου.
9. Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αστικών λεωφορείων, στη
συμβολή των οδών Τρεμπεσίνας και Μαλακούση (έμπροσθεν κατ/μα Ηλιάδη).

10. Την χορήγηση δύο θέσεων στάθμευσης οχημάτων μπροστά από το
ξενοδοχείο «ΕΝ ΕΑΡΙ», σε θέση που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
11. Την απόρριψη της αίτησης της Σκοτίδα Μαρίας για τοποθέτηση
κολονακίων στο πεζοδρόμιο, μπροστά από την οικοδομή επί της οδού Μ.
Αλεξάνδρου (και Ακαταμαχήτου).
12. Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης και την τοποθέτηση πινακίδας
απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης για οχήματα άνω των 3,5 τόνων στο τμήμα
οδού που είναι κάθετη της Ανατολικής Περιφερειακής οδού και μετά από το Σούπερ
Μάρκετ Μαρινόπουλου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Το θέμα που αφορά την ένσταση της Αστικά ΚΤΕΛ Βέροαις Α.Ε.
αποσύρεται επειδή ο κύριος Ηλιάδης ο οποίος είχε ζητήσει την απαγόρευση
στάθμευσης των λεωφορείων μπροστά από τα καταστήματά του, έστειλε επιστολή
σήμερα με την οποία αποσύρει την αίτηση του. Κατά συνέπεια, αυτό το θέμα δεν
μπαίνει για ψήφιση. Ορίστε ερωτήσεις.
Ουσουλτζόγλου: Τι είναι αυτό το θέμα της Αγίας Παρασκευής; Γιατί
απορρίπτεται μία αίτηση που αφορά στάθμευση σχολικού λεωφορείου παιδικού
σταθμού; Πρόκειται για νήπια και δεν ξέρω πώς θα κατεβαίνουν μακρύτερα κ.λ.π. και
επίσης το 5ο που μιλάει για απόρριψη της αίτησης τάδε για τοποθέτηση πινακίδων
απαγόρευσης, στάσης και στάθμευσης μπροστά από είσοδο γκαράζ.
Δήμαρχος: Εάν δεν έχει νόμιμη άδεια, επιτρέπεται η στάθμευση κανονικά.
Ουσουλτζόγλου: Άρα δεν υπάρχει άδεια.
Δήμαρχος: Όσα λειτουργούν πρέπει να έχουν άδεια.
Ουσουλτζόγλου: Άρα δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας.
Δήμαρχος: Αυτό δεν έχει άδεια γι’ αυτό και απορρίπτουμε την αίτηση
απαγόρευση της στάθμευσης. Οσο για την Αγ. Παρασκευή, ζητάνε να βάλουν μπάρα.
Ουσουλτζόγλου: Σε ποιο σημείο;
Πρόεδρος: Ζητάνε να μπει μπάρα από την οδό Αθανασίου Διάκου στο
παρακείμενο πάρκο και την αφαίρεση της παρακείμενης μπάρας που τοποθετήθηκε.
Έβαλαν αλυσίδα και δεν αφήνουν τον κόσμο να πηγαίνει εκεί, δεν μπορεί να κάνει
ό,τι θέλει ο καθένας. Απαγορεύονται αυτά τα πράγματα. Άλλο ποιο ;
Ουσουλτζόγλου: Και για τον παιδικό σταθμό;
Δήμαρχος: Πρόκειται για ιδιωτικό παιδικό σταθμό. Αν αρχίσουμε να δίνουμε
άδειες χώρους στάθμευσης στους παιδικούς σταθμούς κ.λ.π. δεν θα μείνει τίποτε.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Ουσουλτζόγλου: Κε πρόεδρε, σε σχέση με αυτό που αφορά τον παιδικό
σταθμό επειδή αποβιβάζονται νήπια, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί η άδεια
διότι τι θα γίνει εάν παρκάρει κάπου μακριά το λεωφορείο και έχουμε κάποιο
ατύχημα;
Πρόεδρος: Με τις υπόλοιπες ρυθμίσεις συμφωνεί το σώμα;
Σύμβουλοι: Ναι.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση της κας Χ. Ουσουλτζόγλου για
την περίπτωση (4), δηλ. για την θέση στάθμευσης που ζητάει ο παιδικός σταθμός;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 7 σύμβουλοι:
Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Α.
Παπαστεργίου, Α. Τσιάρας, Η. Σοφιανίδης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 12 σύμβουλοι:
Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Δημούλα, Ε. Γουναράς, Ι. Ακριβόπουλος, Μ.
Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Θ. Σιδηρόπουλος, Χ. Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής, Χ.
Ντόβας, Β. Ρήσσου, Κ. Χιονίδης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 18-8-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Σακαλή.
2.- Την με αριθ. 671/2006 απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Βέροιας.
2.- Τη μελέτη των αντίστοιχων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που συντάχθηκε από την
τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
3.- Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων στους
παραπάνω δρόμους.
4.- Τις απόψεις και προτάσεις του Δημάρχου και των δημ. συμβούλων, όπως αυτές
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
5.- Το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών.
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
Εγκρίνει τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
Ομόφωνα:
1. Την απόρριψη της αίτησης του Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής για τοποθέτηση
μπάρας στην οδό πρόσβασης (Αθ. Διάκου) στο παρακείμενο πάρκο, καθώς και την
αφαίρεση της «μπάρας» που τοποθετήθηκε στην πρόσβαση από την οδό Κορυτσάς,
επειδή είναι αυθαίρετη κατασκευή και παράνομη.
2. Να παραμείνει το κράσπεδο επί της οδού Κεντρικής 151, μπροστά από το
αρτοποιείο του Δημήτριου Φυτίκα, ως έχει (βυθισμένο).
3. Την απόρριψη της αίτησης του Σανίδη Αλέξη για τοποθέτηση κολωνακίων
μπροστά από την οικοδομή του, επί της οδού Γοργοποτάμου 6Α.
4. Την απόρριψη της αίτησης του Αγγέλου Νικολάου και λοιπών, για
τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης μπροστά από την
είσοδο γκαράζ και αύλειου χώρου της οικοδομής (επί της οδού Αγ. Αντωνίου 13).
5. Την απόρριψη της αίτησης του Ιωάννη Πράπα (εκ μέρους των ιδιοκτητών
των ΚΤΕΛ) για την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης στο
τμήμα της πρώην οδού 25ης Μαρτίου (παραπλεύρως των νεκροταφείων).
6. Την τοποθέτηση πινακίδας αδιεξόδου στην οδό Πλήθωνος Γεμιστού με
κατεύθυνση από την οδό Παυσανίου προς την οδό Κανδάνου.
7. Τη μονοδρόμηση της οδού Καλλινίκου Μάνια, με κατεύθυνση από την οδό
Κεντρικής προς την οδό Κόδρου και την τοποθέτηση καθρέπτη επί της οδού Κόδρου.
8. Τη χορήγηση δύο θέσεων στάθμευσης οχημάτων μπροστά από το
ξενοδοχείο «ΕΝ ΕΑΡΙ», σε θέση που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
9. Την απόρριψη της αίτησης της Σκοτίδα Μαρίας για τοποθέτηση
κολονακίων στο πεζοδρόμιο, μπροστά από την οικοδομή επί της οδού Μ.
Αλεξάνδρου (και Ακαταμαχήτου).
12. Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης και την τοποθέτηση πινακίδας
απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης για οχήματα άνω των 3,5 τόνων στο τμήμα
οδού που είναι κάθετη της Ανατολικής Περιφερειακής οδού και μετά από το Σούπερ
Μάρκετ Μαρινόπουλου.
Κατά Πλειοψηφία: Την απόρριψη της αίτησης της Σουλτάνας Γκελίρη για την
παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης για το σχολικό λεωφορείο του παιδικού
σταθμού, που διατηρεί επί της οδού Απ. Παύλου 6 στη Βέροια.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 472 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 19-9-2006
Ο Δήμαρχος
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