ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 344/2009
Περίληψη
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Σήμερα 1 Ιουνίου του έτους 2009 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 28-5-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης
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Aπόντες
Μηλιόπουλος
Μαυροκεφαλίδης
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν
οι κ.κ. Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 334/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ.
Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 335/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Π. Τσαπαρόπουλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.336/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Π.
Τσαπαρόπουλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 338/2009 απόφασης αποχώρησαν οι
κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης, Ι. Καλαϊτζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 339/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.
Καλαϊτζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 340/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ.
Παναγιωτίδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 344/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ.
Διαμαντής.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 350/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Π. Τσαπαρόπουλος.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 351/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Π.
Τσαπαρόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 28-5-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 132/2009 απόφασή της, που
αναφερόταν σε κυκλοφοριακά θέματα, ανάμεσα στα οποία αποφάσισε και για τα
παρακάτω:
1.α)Την απόρριψη της αίτησης των κατοίκων της οδού Πρόνοιας για μη
χορήγηση θέσης στάθμευσης στον Μιχαήλ Κατσαρό.
β)Την παραχώρηση θέσης στάθμευσης στον Μιχαήλ Κατσαρό λόγω
αναπηρίας του επί της οδού Πρόνοιας σε θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία και θα
εξυπηρετεί τον ίδιο αλλά και δεν θα ενοχλεί τους κατοίκους που ενίστανται.
Η παραχώρηση αυτή ισχύει για δύο (2) χρόνια και ανανεώνεται με την
προσκόμιση δικαιολογητικών στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας. Η δαπάνη
εγκατάστασης των ανάλογων πινακίδων θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη.
Σε περίπτωση που εκλείψουν οι λόγοι της παραχώρησης η παρούσα
απόφαση ανακαλείται.
2.Την παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην Μαρία Μουστάκα λόγω
αναπηρίας του υιού της επί της οδού Παύλου Μελά σε θέση που θα υποδείξει η
υπηρεσία.
Η παραχώρηση αυτή ισχύει για δύο (2) χρόνια και ανανεώνεται με την
προσκόμιση δικαιολογητικών στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας. Η δαπάνη
εγκατάστασης των ανάλογων πινακίδων θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη.
Σε περίπτωση που εκλείψουν οι λόγοι της παραχώρησης η παρούσα απόφαση
ανακαλείται.
3.Την παραχώρηση θέσης στάθμευσης στον Ιωάννη Κότσυφα λόγω
αναπηρίας του υιού της επί της οδού Καρατάσου σε θέση που θα υποδείξει η
υπηρεσία.
Η παραχώρηση αυτή ισχύει για δύο (2) χρόνια και ανανεώνεται με την
προσκόμιση δικαιολογητικών στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας. Η δαπάνη
εγκατάστασης των ανάλογων πινακίδων θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη.
Σε περίπτωση που εκλείψουν οι λόγοι της παραχώρησης η παρούσα απόφαση
ανακαλείται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 274/2009 απόφασή του, ανέβαλλε
τη λήψη απόφασης για τα παραπάνω θέματα, προκειμένου να προσδιορισθεί το
ακριβές σημείο της θέσης στάθμευσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Σε συνέχεια των τεχνικών εκθέσεων που συνέταξε η υπηρεσία μας για τα
παραπάνω θέματα, συμπληρώνει τα εξής:
1)Η θέση στάθμευσης του υπ’ αριθ. ΗΜΤ 7695 του κατσαρού Μιχαήλ θα
χορηγηθεί, στην οδό Πρόνοιας 5 και συγκεκριμένα η δεύτερη θέση από τη συμβολή
της οδού με την οδό Εμμ. Παπά, όπως φαίνεται στο συνημμένα τοπογραφικό
διάγραμμα.
2)Η θέση στάθμευσης του υπ’ αριθ. ΗΜΤ 5432 της Μουστάκα Μαρίας θα
χορηγηθεί, στην οδό Παύλου Μελά και συγκεκριμένα η δεύτερη θέση αριστερά από
τη συμβολή της οδού με την οδό Κονίτσης 5, όπως φαίνεται στο συνημμένο
τοπογραφικό διάγραμμα.
3)Η θέση στάθμευσης του υπ’ αριθ. ΗΜΧ 2766 του Κότσυφα Ιωάννη θα
χορηγηθεί, στην οδό Καρατάσου 27 και συγκεκριμένα η δεύτερη θέση δεξιά από τη

συμβολή της οδού με την οδό Βενιζέλου, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό
διάγραμμα.
Μετά τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 28-5-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δ.
Δάσκαλου.
2.- Την αριθ. 132/2009 απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Βέροιας.
3.- Τις μελέτες των αντίστοιχων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που συντάχθηκαν από
την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
4.- Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων στους
παραπάνω δρόμους.
5.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Απορρίπτει την από 3-12-2008 αίτηση των κατοίκων της οδού Πρόνοιας
για μη χορήγηση θέσης στάθμευσης στον Μιχαήλ Κατσαρό επειδή αφενός στην εν
λόγω οδό επιτρέπεται η στάθμευση και αφετέρου πληρούνται οι προϋποθέσεις
χορήγησης της αναπηρικής θέσης.
Β) Εγκρίνει τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
1.- Την παραχώρηση θέσης στάθμευσης στον Μιχαήλ Κατσαρό, για το αριθ. ΗΜΤ
7695 όχημά του, λόγω αναπηρίας του, επί της οδού Πρόνοιας αριθ. 5 και ειδικότερα
της δεύτερης θέσης από τη συμβολή της εν λόγω οδού με την οδό Εμμανουήλ Παπά.
Η παραχώρηση αυτή ισχύει για δύο (2) χρόνια και ανανεώνεται με την
προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η
δαπάνη εγκατάστασης των ανάλογων πινακίδων θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη.
Σε περίπτωση που εκλείψουν οι λόγοι της παραχώρησης η παρούσα απόφαση
ανακαλείται κατά το μέρος που αφορά την εν λόγω ρύθμιση.
2.- Την παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην Μαρία Μουστάκα, για το αριθ. ΗΜΤ
5432 όχημά του, λόγω αναπηρίας του υιού της, επί της οδού Παύλου Μελά και
ειδικότερα της δεύτερης θέσης από τη συμβολή της εν λόγω οδού με την οδό
Κονίτσης.
Η παραχώρηση αυτή ισχύει για δύο (2) χρόνια και ανανεώνεται με την
προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η
δαπάνη εγκατάστασης των ανάλογων πινακίδων θα βαρύνει την ιδιοκτήτρια.
Σε περίπτωση που εκλείψουν οι λόγοι της παραχώρησης η παρούσα απόφαση
ανακαλείται κατά το μέρος που αφορά την εν λόγω ρύθμιση.
3.- Την παραχώρηση θέσης στάθμευσης στον Ιωάννη Κότσυφα, για το αριθ. ΗΜΧ
2766 όχημά του, λόγω αναπηρίας του υιού του, επί της οδού Καρατάσου αριθ. 27 και
ειδικότερα της δεύτερης θέσης από τη συμβολή της εν λόγω οδού με την οδό
Βενιζέλου.
Η παραχώρηση αυτή ισχύει για δύο (2) χρόνια και ανανεώνεται με την
προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η
δαπάνη εγκατάστασης των ανάλογων πινακίδων θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη.
Σε περίπτωση που εκλείψουν οι λόγοι της παραχώρησης η παρούσα απόφαση
ανακαλείται κατά το μέρος που αφορά την εν λόγω ρύθμιση.
Κάθε προηγούμενη απόφαση που είναι αντίθετη με τις διατάξεις της ανωτέρω
ρύθμισης τροποποιείται ή καταργείται αντίστοιχα.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 344/ 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Κ.
Μ.
Γ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

Σ.
Ι.
Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Καπετανίδης
Κρομμύδας

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 16/6/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

