ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 8/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 236/2006
Περίληψη
Έγκριση κυκλοφοριακών
(αιτήματα πολιτών).

ρυθμίσεων

Σήμερα 8 Μαϊου 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 4-5-2006 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 30 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
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

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Πουλασουχίδης
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης
συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Δ.
Δάσκαλος, Α. Παπαστεργίου.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 224/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Δ. Δάσκαλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 225/2006 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Μ. Τσιαμήτρου, Κ.
Χιονίδης, Ι. Κουρουζίδης, Μ. Γαβρίδης, Δ. Δάσκαλος,
Η. Σοφιανίδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Τροχόπουλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 228/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 229/2006
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ, Γεωργιάδης, Μ.
Γαβρίδης, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Σ.
Μηλιόπουλος, Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 233/2006
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Γ.
Τροχόπουλος, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Σ.
Μηλιόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 239/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 247/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Σ. Μηλιόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-4-2006 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Μιχαήλ 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 103/2006 απόφασή της
εισηγήθηκε την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της
6-2-2006 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 103/2006 της Δ.Ε. στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.
Την 16-3-2006 η παραπάνω απόφαση δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο και
αναρτήθηκε την ίδια ημερομηνία.
Την 20-3-2006 έληξε η προθεσμία υποβολής έγγραφων παρατηρήσεων ή
προτάσεων μέσα στην οποία υποβλήθηκε μία (1) ένσταση.
Την 10-4-2006 η Δημαρχιακή επιτροπή με την υπ΄ αριθμ. 259/2006 απόφασή
της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
όπως αυτές αναφέρονται στην απόφασή της.
Την 3-3-2006 υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας πενήντα (50) πανομοιότυπες
αιτήσεις που αφορούν το ίδιο θέμα και συγκεκριμένα το Γ6, που αφορά την
παραχώρηση δεύτερης θέσης στάθμευσης στην οδό Μερκουρίου Καρακωστή όπου
υπάρχει Φυσιοθεραπευτήριο. Η υπηρεσία μας εμμένει στις απόψεις που έχει
διατυπώσει στην από 16-1-2006 Τεχνική Εκθεση, διότι μετά από επανειλημμένες
αυτοψίες διαπίστωσε ότι στην υπάρχουσα θέση στάθμευσης βρίσκεται συνεχώς
παρκαρισμένο αυτοκίνητο χωρίς κάποια ένδειξη που να δείχνει ότι μεταφέρει
ανάπηρο και δεν υπάρχει δυνατότητα αστυνόμευσης (εάν το αυτοκίνητο που
παρκάρει ανήκει ή όχι σε ασθενή). Πέραν τούτου πιθανολογείται ότι οι παραπάνω
μαζικές αιτήσεις είναι υποκινούμενες από ένα ή λίγα άτομα.
Καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την με αριθ. 259/2006
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 Ιωάννη Πράπα για παραχώρηση μόνιμης
θέσης στάθμευσης για επαγγελματικά αυτοκίνητα, στη συμβολή των οδών Κονίτσης
και Κεντρικής.
2. Την απόρριψη της αίτησης του Δημήτριου Στόφα για τοποθέτηση πινακίδας
απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης (Ρ40) στη δεξιά πλευρά της οδού Αρχ.
Μακαρίου και μετά την οδό Γαληνού Σταύρου, πριν την δεξιά στροφή που
ακολουθεί, με κατεύθυνση την οδό Καρολίδη.
3. Την απόρριψη της αίτησης του Δαμιανού Οικονομίδη για την μεταφορά
δύο (2) θέσεων στάθμευσης των αυτοκινήτων του Δασαρχείου επί της οδού Θ.
Ζωγιοπούλου, που είχαν παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 3/2004 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Την απόρριψη της αίτησης του Νικόλαου Κώτελη για παραχώρηση μόνιμης
θέσης στάθμευσης του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του επί της πλατείας Αγ. Αντωνίου.

5. Την απόρριψη της αίτησης του σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
χορήγηση θέσης στάθμευσης του Ι.Χ.Ε. υπηρεσιακού αυτοκινήτου (ΖΜΧ 6439).
6. Την απόρριψη της αίτησης του Μιχαήλ Κωσταράκη για τοποθέτηση
κολωνακίων επί της οδού Σοφίας25.
7. Την απόρριψη της αίτησης του τμήματος τροχαίας Βέροιας για απαγόρευση
στάθμευσης (Ρ39), στο τμήμα της οδού Σαμψούντος από την οδό Πιερίων έως την
περιφερειακή οδό.
8. Την παραχώρηση μόνιμης θέσης στάθμευσης στο Γεώργιο Αποστολίδη για
το Ι.Χ.Ε. ΗΜΗ 5446 αυτοκίνητό του, επί της οδού Αφων Μανάκια σε θέση που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
9. Την απόρριψη της αίτησης του Γεώργιου Καραγιαννόπουλου για
παραχώρηση μίας (1) επιπλέον θέσης στάθμευσης σε φυσιοθεραπευτήριο επί της
οδού Μ. Καρακωστή.
10. Την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης (Ρ40)
στην είσοδο της αδιέξοδης οδού στο Ο.Τ. 221, με ενδεικτικά βέλη αρχής και τέλους,
καθώς και την τοποθέτηση επί των ιστών των παραπάνω πινακίδων μικρότερων
πινακίδων με την ένδειξη «ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Ουσουλτζόγλου: Η θέση μας είναι να δοθεί η θέση στάθμευσης που ζητούν
συμπολίτες για Α.Μ.Ε.Α., για το φυσιοθεραπευτήριο, αφού έχουμε δώσει άλλες κι
άλλες στην οδό Βενιζέλου.
Τσιάρας: Κε πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση σχετικά με την
τελευταία παράγραφο στο εισηγητικό που λέει ότι η υπηρεσία πιθανολογεί ότι οι
μαζικές αυτές αιτήσεις είναι υποκινούμενες από ένα ή λίγα άτομα. Δεν μπορεί να
μιλά κανείς έτσι για τους δημότες. Νομίζω πως ήταν περιττό το σχόλιο αυτό.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου για
έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όπως τις εισηγείται η δημαρχιακή επιτροπή
πλην της περίπτωσης (9) που ανέφερε η κα Χ. Ουσουλτζόγλου για παραχώρηση μίας
(1) επιπλέον θέσης στάθμευσης σε φυσιοθεραπευτήριο στην οδό Μ. Καρακωστή;
Σύμβουλοι: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση της κας Χ. Ουσλουλτζόγλου για
παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης μπροστά στο φυσιοθεραπευτήριο στην οδό
Μ. Καρακωστή;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 9 σύμβουλοι:
Α. Γκαμπέσης, Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ.
Μιχαηλίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Α. Παπαστεργίου, Α. Τσιάρας, Η. Σοφιανίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 17 σύμβουλοι:
Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Ν. Κεχαγιόγλου,
Ε. Δημούλα, Ε. Γουναράς, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Θ.
Σιδηρόπουλος, Χ. Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής, Χ. Φουρνιάδης, Χ. Ντόβας, Σ.
Κρομμύδας, Β. Ρήσσου, Κ. Χιονίδης.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Γ. Τροχόπουλος.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της δημαρχιακής επιτροπής για
απόρριψη της αίτησης για παραχώρηση αυτής της θέσης στάθμευσης στην οδό Μ.
Καρακωστή;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 17 σύμβουλοι:
Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Ν. Κεχαγιόγλου,
Ε. Δημούλα, Ε. Γουναράς, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Θ.
Σιδηρόπουλος, Χ. Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής, Χ. Φουρνιάδης, Χ. Ντόβας, Σ.
Κρομμύδας, Β. Ρήσσου, Κ. Χιονίδης.

Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 9 σύμβουλοι:
Α. Γκαμπέσης, Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ.
Μιχαηλίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Α. Παπαστεργίου, Α. Τσιάρας, Η. Σοφιανίδης.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Γ. Τροχόπουλος.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 18-4-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Σακαλή.
2.- Την με αριθ. 259/2006 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.- 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 Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
1. Την απόρριψη της αίτησης του Ιωάννη Πράπα για παραχώρηση μόνιμης
θέσης στάθμευσης για επαγγελματικά αυτοκίνητα στη συμβολή των οδών Κονίτσης
και Κεντρικής.
2. Την απόρριψη της αίτησης του Δημήτριου Στόφα για τοποθέτηση πινακίδας
απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης (Ρ40) στη δεξιά πλευρά της οδού Αρχ.
Μακαρίου και μετά την οδό Γαληνού Σταύρου, πριν την δεξιά στροφή που
ακολουθεί, με κατεύθυνση την οδό Καρολίδη.
3. Την απόρριψη της αίτησης του Δαμιανού Οικονομίδη για την μεταφορά
δύο (2) θέσεων στάθμευσης των αυτοκινήτων του Δασαρχείου επί της οδού Θ.
Ζωγιοπούλου, που είχαν παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 3/2004 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Την απόρριψη της αίτησης του Νικόλαου Κώτελη για παραχώρηση μόνιμης
θέσης στάθμευσης του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του επί της πλατείας Αγ. Αντωνίου.
5. Την απόρριψη της αίτησης του σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
χορήγηση θέσης στάθμευσης του Ι.Χ.Ε. υπηρεσιακού αυτοκινήτου (ΖΜΧ 6439).
6. Την απόρριψη της αίτησης του Μιχαήλ Κωσταράκη για τοποθέτηση
κολωνακίων επί της οδού Σοφίας25.
7. Την απόρριψη της αίτησης του τμήματος τροχαίας Βέροιας για απαγόρευση
στάθμευσης (Ρ39), στο τμήμα της οδού Σαμψούντος από την οδό Πιερίων έως την
περιφερειακή οδό.
8. Την παραχώρηση μόνιμης θέσης στάθμευσης στο Γεώργιο Αποστολίδη για
το Ι.Χ.Ε. ΗΜΗ 5446 αυτοκίνητό του, επί της οδού Αφων Μανάκια σε θέση που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
9. Την απόρριψη της αίτησης των Γεωργίου Καραγιαννόπουλου κ.λ.π. για
παραχώρηση μίας (1) επιπλέον θέσης στάθμευσης σε φυσιοθεραπευτήριο επί της
οδού Μ. Καρακωστή.
10. Την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης (Ρ40)
στην είσοδο της αδιέξοδης οδού στο Ο.Τ. 221, με ενδεικτικά βέλη αρχής και τέλους,
καθώς και την τοποθέτηση επί των ιστών των παραπάνω πινακίδων μικρότερων
πινακίδων με την ένδειξη «ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ».

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 236 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 15-5-2006
Ο Δήμαρχος

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

