ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 9/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 268/2006
Περίληψη
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Σήμερα 22 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 18-5-2006 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 24 μέλη.
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Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Κ. Μιχαηλίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης
συζήτηση αποχώρησε ο κ. Μ. Γαβρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 248/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Κ. Χιονίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Γκαμπέσης, Δ. Δάσκαλος, Η. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 249/2006 προσήλθε
ο κ. Δ. Δάσκαλος και αποχώρησε ο κ. Π.
Ποταμόπουλος.
4) απόφασης Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
250/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Η. Σοφιανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 268/2006
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ε.
Γουναράς.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 269/2006
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ε.
Γουναράς και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 286/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 16-5-2006 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 264/2006 απόφασή της
εισηγήθηκε την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της
17-4-2006 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 264/2006 της Δ.Ε. στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.
Την 4-5-2006 η παραπάνω απόφαση δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο και
αναρτήθηκε την ίδια ημερομηνία.
Την 8-5-2006 έληξε η προθεσμία υποβολής έγγραφων παρατηρήσεων ή
προτάσεων μέσα στην οποία δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.
Την 15-5-2006 η Δημαρχιακή επιτροπή με την υπ΄ αριθμ. 361/2006 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. 361/2006
απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Βέροιας, με την οποία αυτή εισηγείται
στο Δημοτικό Συμβούλιο τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
1. Την κατάργηση της πινακίδας (Ρ-2) Υποχρεωτικής διακοπής πορείας που
βρίσκεται στην συμβολή των οδών Σαμψούντος με Πιερίων και τοποθέτηση
ίδιας πινακίδας (Ρ-2) στην οδό Πιερίων με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη,
ώστε να δίνεται προτεραιότητα στα οχήματα που ανεβαίνουν στην οδό
Σαμψούντος.
2. Την κατάργηση της πινακίδας (Ρ-7) απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα οχήματα
που υπάρχουν στην οδό Χρ. Σμύρνης (όπισθεν Α/Δ Ημαθίας)
Οι αλλαγές αυτές θα ισχύουν για διάστημα τριών (3) μηνών ή μέχρι την
ολοκλήρωση των εργασιών.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 16-5-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Σακαλή.
2.- Το υπ’ αριθμ. 2517/2/71/12-4-2006 έγγραφο της Τροχαίας Βέροιας, σύμφωνα με
το οποίο κρίνει απαραίτητη την προσωρινή αλλαγή – κατάργηση των παραπάνω
ρυθμιστικών πινακίδων.
3.- Την με αριθ. 361/2006 απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Βέροιας.
4.- Την ανάγκη της εύρυθμη και ασφαλούς κυκλοφορίας των αυτοκινήτων κατά τη
διάρκεια των εργασιών διαπλάτυνσης και ανακατασκευής της οδού Πιερίων, από την
διασταύρωση με την οδό Σαμψούντος μέχρι την διασταύρωση με την Ανατολική
Παράκαμψη(Κόμβος Καλιοντζίδη).
5.- 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 κατάργηση της πινακίδας (Ρ-2) υποχρεωτικής διακοπής πορείας που βρίσκεται
στην συμβολή των οδών Σαμψούντος με Πιερίων και τοποθέτηση ίδιας πινακίδας (Ρ2) στην οδό Πιερίων με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, ώστε να δίνεται
προτεραιότητα στα οχήματα που ανεβαίνουν στην οδό Σαμψούντος.
2.- Την κατάργηση της πινακίδας (Ρ-7) απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα οχήματα που
υπάρχουν στην οδό Χρ. Σμύρνης (όπισθεν Α/Δ Ημαθίας).
Οι αλλαγές αυτές θα ισχύουν για διάστημα τριών (3) μηνών ή μέχρι την
ολοκλήρωση των εργασιών διαπλάτυνσης και ανακατασκευής της οδού Πιερίων, από
την διασταύρωση με την οδό Σαμψούντος μέχρι την διασταύρωση με την Ανατολική
Παράκαμψη(Κόμβος Καλιοντζίδη).

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 268 / 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 26-5-2006
Ο Δήμαρχος
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