ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 2/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 74/2006
Περίληψη
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
Σήμερα 23 Ιανουαρίου 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 19-1-2006 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 28 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Aπόντες
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Καλαϊτζίδης
Κ. Πουλασουχίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Π. Ποταμόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
63/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Κρομμύδας
και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Α.
Γκαμπέσης, Γ. Τροχόπουλος, Ι. Κουρουζίδης, Δ.
Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 64/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος και
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Γ. Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 72/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ. Κρομμύδας.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 75/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-1-2006 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Μιχαήλ Σακαλή, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 37 ΔΚΚ όπως αυτή συμπληρώθηκε με την
παρ. 5 του άρθ. 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 820/2005 απόφασή της
εισηγήθηκε την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
της 21-10-2005 και 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 590/2005 της
Δ.Ε. στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.
Την 24-11-2005 η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο και
αναρτήθηκε την ίδια ημερομηνία.
Την 28-11-2005 έληξε η προθεσμία υποβολής έγγραφων παρατηρήσεων ή
προτάσεων μέσα στην οποία δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.
Την 5-12-2005 η Δημαρχιακή Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 926/2005 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 έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την με αριθ. 926/2005 απόφαση της
Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Βέροιας, σύμφωνα με την οποία αυτή εισηγείται στο
Δημοτικό Συμβούλιο τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
1. Τον καθορισμό προτεραιότητας οδών του οικισμού Μέσης, όπως περιγράφεται
στην τεχνική έκθεση του τεχνικού τμήματος του Δήμου, δηλαδή:
α) Να παραμείνουν οι προτεραιότητες των οδών, σύμφωνα με απόφαση της
τροχαίας Βέροιας, δηλαδή:
Η οδός Λύτρα που διέρχεται από τα Ο.Τ. (32-30-28-20-16-12-9-4-2-21-22-2324- και εκτός σχεδίου) και αποτελεί τμήμα της οδού Διαβατού – Μέσης Κουλούρας, να παραμείνει οδός προτεραιότητας έναντι όλων των οδών που την
τέμνουν.
Η οδός Παπανούτσου που διέρχεται από τα Ο.Τ. (17-18-19-20-36-28-27-2625) κατά μήκος της οποίας και στο κέντρο της διέρχεται σιδηροδρομική γραμμή, να
παραμείνει οδός προτεραιότητας έναντι όλων των οδών που την τέμνουν, πλην της
παραπάνω οδού (Λύτρα).
β) Η οδός που διέρχεται από τα Ο.Τ. (5-10-13-17 και εκτός σχεδίου) είναι
οδός προτεραιότητας έναντι όλων των οδών που την τέμνουν, εκτός της οδού
Παπανούτσου.
γ) Οι παράλληλοι οδοί προς την οδό Παπανούτσου και συγκεκριμένα: 1) η
οδός που διέρχεται από τα Ο.Τ. (13-14-15-16-17-18-19-20), 2) η οδός που διέρχεται
από τα Ο.Τ. (11-12-13-14-15-16) και 3) η οδός που διέρχεται από τα Ο.Τ. 5-6-7-8-910-11-12) είναι οδοί προτεραιότητας έναντι όλων των οδών που τις τέμνουν, εκτός
από τις οδούς Λύτρα (Διαβατού – Μέσης – Κουλούρας) και την οδό που διέρχεται
από τα Ο.Τ. (5-10-13-17 και εκτός σχεδίου).

δ) Η περιφερειακή οδός του παλιού οικισμού που διέρχεται από τα Ο.Τ. (2631-32-34-33-25) είναι οδός προτεραιότητας έναντι όλων των οδών που την τέμνουν,
εκτός από την οδό Παπανούτσου και την προέκταση της οδού Λύτρα (Διαβατού –
Μέσης – Κουλούρας).
ε) Η οδός που διέρχεται από τα Ο.Τ. (26-29-31) είναι οδός προτεραιότητας
έναντι όλων των οδών που την τέμνουν, εκτός από την παραπάνω οδό και την οδό
Παπανούτσου.
Στις οδούς που παραχωρείται προτεραιότητα έναντι άλλων, θα τοποθετηθούν
πινακίδες Ρ-2 (STOP).
2. Τη μονοδρόμηση των οδών Κ. Άγρα και Αγ. Παταπίου με κατεύθυνση από
την οδό Βενιζέλου μέχρι την οδό Μαλακούση, διότι η αντίθετη κατεύθυνση θα
επιβάρυνε σημαντικά την οδό Βενιζέλου, στην οποία υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία
οχημάτων.
3. Τη μονοδρόμηση της οδού Ευτυχίας από την συμβολή της με την οδό Πιερίων
μέχρι την συμβολή της με την οδό Σοφίας, δεδομένου ότι η παράλληλη οδός Δόξης
έχει αντίθετη κατεύθυνση. Όσον αφορά την οδό Σοφίας λόγω της μεγάλης κλίσεως
της οδού και του μεγάλου μήκους της θα παραμείνει αμφίδρομη διότι η μονοδρόμηση
σε οποιαδήποτε κατεύθυνση θα ανάγκαζε τα οχήματα να κάνουν μεγάλες, διαμπερείς
διαδρομές.
4. Την απόρριψη της αίτησης του Κλημεντίδη Νικόλαου για τοποθέτηση
κολονακιών επί της οδού Ανεμώνης 11, διότι η διαμόρφωση του πεζοδρομίου είναι
κλιμακωτή οπότε δύσκολα σταθμεύει αυτοκίνητο και εκτός αυτού δεν αναφέρεται
κάποιος ειδικότερος λόγος.
5. Την απόρριψη της αίτησης Κοντογεώργου Ευαγγελίας για τοποθέτηση
κολονακίων επί της οδού Πλουτάρχου 26 διότι στο σημείο αυτό υπάρχει διάβαση
πεζών, ενώ ακριβώς δίπλα υπάρχει είσοδος αυλής πολυκατοικίας στην οποία μπορεί
να τοποθετηθεί ανάλογο σήμα απαγόρευσης στάθμευσης από τους ιδιοκτήτες.
6. Την απόρριψη της αίτησης της Ντέλλα Νίκης για τοποθέτηση πινακίδων
κυκλοφορίας στην 14η συνοικία, διότι η περιοχή είναι κατοικημένη και ισχύουν οι
κανόνες του Κ.Ο.Κ. για κατοικημένες περιοχές. Πέραν τούτου η τοποθέτηση
πινακίδων του τύπου «ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ» θα αποτελέσει αφορμή για
παρόμοιες αιτήσεις σε όλες τις γειτονιές του Δήμου και η πολλαπλή πληροφόρηση
μέσω πινακίδων δυσχεραίνει την οδήγηση, με αποτελέσματα πιθανόν δυσμενέστερα.
7. Την απόρριψη της αίτησης του Τόπη Γεώργιου για παραχώρηση χώρου θέσης
στάθμευσης επί της οδού Τρεμπεσίνας 8, επειδή στην οδό Τρεμπεσίνας υπάρχει
καθεστώς ελεγχόμενης στάθμευσης, αλλά ειδικά στο παραπάνω σημείο υπάρχει
μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος, κυρίως λόγω εξόδου λεωφορείων του ΚΤΕΛ και η
δέσμευση μίας θέσης στάθμευσης, είτε υπάρχει, είτε δεν υπάρχει αυτοκίνητο, ευνοεί
το φαινόμενο του διπλού παρκαρίσματος και πέραν τούτου δεν υπάρχει τρόπος
αστυνόμευσης για την στάθμευση στη συγκεκριμένη θέση (εάν το αυτοκίνητο που
παρκάρει ανήκει ή όχι σε ασθενή).
8. Τη μονοδρόμηση της οδού Λυσίου με κατεύθυνση από την οδό Ρόδων προς την
οδό Δαιδάλου (κάθοδος).
9. Την απόρριψη της αίτησης του τοπικού συμβουλίου Κουμαριάς για
τοποθέτηση πινακίδων με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ» επί της
οδού Βέροιας – Σελίου, διότι η παιδική χαρά βρίσκεται έξω από το χωριό και δεν
παίζουν παιδιά.
10. Την τοποθέτηση δύο (2) πληροφοριακών πινακίδων με την ένδειξη «Μ.
ΣΑΝΤΑ», μία στην διασταύρωση του δρόμου στο Δ.Δ. Γεωργιανών (δίπλα στην
ταβέρνα Περικλής) και μία στην διασταύρωση του δρόμου με την Λευκόπετρα.

11. Τη μονοδρόμηση της οδού Πρόνοιας με κατεύθυνση από την οδό Ανοίξεως
μέχρι την οδό Εμμ. Παπά, διότι η αντίθετη κατεύθυνση θα επιβάρυνε περισσότερο
την οδό Ανοίξεως, στην οποία υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Παπαστεργίου: Διαφωνώ με την εισήγηση της δημαρχιακής επιτροπής για τις
περιπτώσεις 5, 6 και 9.
Δήμαρχος: Συμφωνώ με τον κ. Α. Παπαστεργίου για τις περιπτώσεις 6 και 9,
και προτείνω κι εγώ να εγκριθεί η τοποθέτηση πινακίδων με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΑΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ» στην 14η Συνοικία και επί της οδού Βέροιας-Σελίου. Διαφωνώ
όμως με την τοποθέτηση κολονακίων στην οδό Πλουτάρχου 26 της περίπτωσης 5.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως τις
εισηγείται η δημαρχιακή επιτροπή για τις περιπτώσεις 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 και με
την πρόταση του κ. Α. Παπαστεργίου, όπως υποστηρίχθηκε και από τον κ. Δήμαρχο
για τις περιπτώσεις 6 και 9;
Σύμβουλοι: Ναι.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Παπαστεργίου στην
περίπτωση (5) για έγκριση τοποθέτησης κολονακίων επί της οδού Πλουτάρχου 26;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Α.
Παπαστεργίου, Η. Σοφιανίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 13 σύμβουλοι:
Β. Γιαννουλάκης, Ν. Κεχαγιόγλου, Ε. Δημούλα, Ε. Γουναράς, Ι. Ακριβόπουλος, Μ.
Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Θ. Σιδηρόπουλος, Χ. Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής, Χ.
Φουρνιάδης, Χ. Ντόβας, Β. Ρήσσου, Κ. Χιονίδης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της δημαρχιακής επιτροπής και
την πρόταση του κ. Δημάρχου για την περίπτωση (5);
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 13 σύμβουλοι:
Β. Γιαννουλάκης, Ν. Κεχαγιόγλου, Ε. Δημούλα, Ε. Γουναράς, Ι. Ακριβόπουλος, Μ.
Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Θ. Σιδηρόπουλος, Χ. Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής, Χ.
Φουρνιάδης, Χ. Ντόβας, Β. Ρήσσου, Κ. Χιονίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Α.
Παπαστεργίου, Η. Σοφιανίδης.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Α. Τσιάρας.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 11-1-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Σακαλή.
2.- Την με αριθ. 926/2005 απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Βέροιας.
3.- Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων στους
παραπάνω δρόμους.
4.-Τις μελέτες των αντίστοιχων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που συντάχθηκαν από
την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
5.- Την πρόταση του δημ. συμβούλου Α. Παπαστεργίου.
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
7.- Τις διατάξεις της παρ. 1ιδ του αρ. 24 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 άρθρου 15
του Ν. 2539/97.

Αποφασίζει
Α) Για την περίπτωση (5) επί της εισήγησης της Δημαρχιακής Επιτροπής,
δηλ. «Την απόρριψη της αίτησης Κοντογεώργου Ευαγγελίας για τοποθέτηση
κολονακίων επί της οδού Πλουτάρχου 26, διότι στο σημείο αυτό υπάρχει διάβαση
πεζών ενώ ακριβώς δίπλα υπάρχει είσοδος αυλής πολυκατοικίας στην οποία μπορεί
να τοποθετηθεί ανάλογο σήμα απαγόρευσης στάθμευσης από τους ιδιοκτήτες», το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία (ψήφοι 13υπέρ-6κατά-1λευκή)
επειδή όμως δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο
37 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.), δεν υφίσταται απόφαση.
Β) Ομόφωνα: Εγκρίνει τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
1. Τον καθορισμό προτεραιότητας οδών του οικισμού Μέσης, ως εξής:
α) Να παραμείνουν οι προτεραιότητες των οδών, σύμφωνα με απόφαση της
τροχαίας Βέροιας, δηλαδή:
Η οδός Λύτρα που διέρχεται από τα Ο.Τ. (32-30-28-20-16-12-9-4-2-21-22-2324- και εκτός σχεδίου) και αποτελεί τμήμα της οδού Διαβατού – Μέσης Κουλούρας, να παραμείνει οδός προτεραιότητας έναντι όλων των οδών που την
τέμνουν.
Η οδός Παπανούτσου που διέρχεται από τα Ο.Τ. (17-18-19-20-36-28-27-2625) κατά μήκος της οποίας και στο κέντρο της διέρχεται σιδηροδρομική γραμμή, να
παραμείνει οδός προτεραιότητας έναντι όλων των οδών που την τέμνουν, πλην της
παραπάνω οδού (Λύτρα).
β) Η οδός που διέρχεται από τα Ο.Τ. (5-10-13-17 και εκτός σχεδίου) είναι
οδός προτεραιότητας έναντι όλων των οδών που την τέμνουν, εκτός της οδού
Παπανούτσου.
γ) Οι παράλληλοι οδοί προς την οδό Παπανούτσου και συγκεκριμένα: 1) η
οδός που διέρχεται από τα Ο.Τ. (13-14-15-16-17-18-19-20), 2) η οδός που διέρχεται
από τα Ο.Τ. (11-12-13-14-15-16) και 3) η οδός που διέρχεται από τα Ο.Τ. 5-6-7-8-910-11-12) είναι οδοί προτεραιότητας έναντι όλων των οδών που τις τέμνουν, εκτός
από τις οδούς Λύτρα (Διαβατού – Μέσης – Κουλούρας) και την οδό που διέρχεται
από τα Ο.Τ. (5-10-13-17 και εκτός σχεδίου).
δ) Η περιφερειακή οδός του παλιού οικισμού που διέρχεται από τα Ο.Τ. (2631-32-34-33-25) είναι οδός προτεραιότητας έναντι όλων των οδών που την τέμνουν,
εκτός από την οδό Παπανούτσου και την προέκταση της οδού Λύτρα (Διαβατού –
Μέσης – Κουλούρας).
ε) Η οδός που διέρχεται από τα Ο.Τ. (26-29-31) είναι οδός προτεραιότητας
έναντι όλων των οδών που την τέμνουν, εκτός από την παραπάνω οδό και την οδό
Παπανούτσου.
Στις οδούς που παραχωρείται προτεραιότητα έναντι άλλων, θα τοποθετηθούν
πινακίδες Ρ-2 (STOP).
2. Τη μονοδρόμηση των οδών Κ. Άγρα και Αγ. Παταπίου, με κατεύθυνση από
την οδό Βενιζέλου μέχρι την οδό Μαλακούση, διότι η αντίθετη κατεύθυνση θα
επιβάρυνε σημαντικά την οδό Βενιζέλου, στην οποία υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία
οχημάτων.
3. Τη μονοδρόμηση της οδού Ευτυχίας από την συμβολή της με την οδό Πιερίων
μέχρι την συμβολή της με την οδό Σοφίας, δεδομένου ότι η παράλληλη οδός Δόξης
έχει αντίθετη κατεύθυνση. Όσον αφορά την οδό Σοφίας λόγω της μεγάλης κλίσεως
της οδού και του μεγάλου μήκους της θα παραμείνει αμφίδρομη διότι η μονοδρόμηση

σε οποιαδήποτε κατεύθυνση θα ανάγκαζε τα οχήματα να κάνουν μεγάλες, διαμπερείς
διαδρομές.
4. Την απόρριψη της αίτησης του Κλημεντίδη Νικόλαου για τοποθέτηση
κολονακιών επί της οδού Ανεμώνης 11, διότι η διαμόρφωση του πεζοδρομίου είναι
κλιμακωτή οπότε δύσκολα σταθμεύει αυτοκίνητο και εκτός αυτού δεν αναφέρεται
κάποιος ειδικότερος λόγος.
5. Την αποδοχή της αίτησης της Ντέλλα Νίκης για τοποθέτηση πινακίδων
κυκλοφορίας με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ» στην 14η συνοικία
(Βελισσαρίου, Ιωνος & Ποσειδώνος).
6. Την απόρριψη της αίτησης του Τόπη Γεώργιου για παραχώρηση χώρου θέσης
στάθμευσης επί της οδού Τρεμπεσίνας 8, επειδή στην οδό Τρεμπεσίνας υπάρχει
καθεστώς ελεγχόμενης στάθμευσης, αλλά ειδικά στο παραπάνω σημείο υπάρχει
μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος, κυρίως λόγω εξόδου λεωφορείων του ΚΤΕΛ και η
δέσμευση μίας θέσης στάθμευσης, είτε υπάρχει, είτε δεν υπάρχει αυτοκίνητο, ευνοεί
το φαινόμενο του διπλού παρκαρίσματος και πέραν τούτου δεν υπάρχει τρόπος
αστυνόμευσης για την στάθμευση στη συγκεκριμένη θέση (εάν το αυτοκίνητο που
παρκάρει ανήκει ή όχι σε ασθενή).
7. Τη μονοδρόμηση της οδού Λυσίου με κατεύθυνση από την οδό Ρόδων προς την
οδό Δαιδάλου (κάθοδος).
8. Την αποδοχή της αίτησης του τοπικού συμβουλίου Κουμαριάς για τοποθέτηση
πινακίδων με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ» επί της οδού Βέροιας –
Σελίου.
9. Την τοποθέτηση δύο (2) πληροφοριακών πινακίδων με την ένδειξη «Μ.
ΣΑΝΤΑ», μία στην διασταύρωση του δρόμου στο Δ.Δ. Γεωργιανών (δίπλα στην
ταβέρνα Περικλής) και μία στην διασταύρωση του δρόμου με την Λευκόπετρα.
10. Τη μονοδρόμηση της οδού Πρόνοιας με κατεύθυνση από την οδό Ανοίξεως
μέχρι την οδό Εμμ. Παπά, διότι η αντίθετη κατεύθυνση θα επιβάρυνε περισσότερο
την οδό Ανοίξεως, στην οποία υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 74 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χ.
Α.
Β.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
Ε.
Ε.
Μ.
Θ.
Γ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χ.
Μ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ
Χ.
Χ.
Σ.
Β.

Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 1-2-2006
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Χ.
Ι.
Μ.
Δ.
Α.
Γ.
Σ.
Α.
Α.
Η.
Γ.

Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

