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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 6/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 153/2016
Περίληψη
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Σήμερα 28 Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 24-3-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 34 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος,
14)
Β.Λυκοστράτης,
15)Μ.
Παπαϊωάννου, 16)Λ.Ακριβόπουλος, 17)Σ.Ασλάνογλου,
18)Γ.Ορφανίδης, 19)Ε.Ιακωβίδου, 20) Χ. Γαϊτάνου,
21)Α.Σιακαβάρας, 22)Θ.Τέτος, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Α.
Καγκελίδης,
25)Γ.Γουλτίδης,
26)Ι.Παπαγιάννης,
27)Η.Τσιφλίδης,
28)Σ.Ελευθεριάδου,
29)Ν.Μπέκης,
30)Π.Παπαδίνα, 31)Α.Αποστολόπουλος, 32)Α.Μαρκούλης,
33)Σ.Στουγιάννος, 34)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Γ.
Κάκαρης,
Ι.Χειμώνας,
Ν.Μαυροκεφαλίδης,Κ.Καραπαναγιωτίδης
Ι.Κυρατλίδης,
Ν.
Τσιαμήτρος,
Ζ.Πατσίκας

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Σ.Κωτσιαντής, Ν. Αγγέλου, Ε.Μοτσιόπουλος, Η. Μπατσαράς, Ι.Σιδηρόπουλος,

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος,
Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος,
Σ.Λυκοστράτης, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης,
Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου εκτάκτου θέματος προσήλθε η κ.Χ.Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι
κ.κ. Σ.Στουγιάννος, Ν.Μωυσιάδης, Χ.Γαϊτάνου.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 143/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β.Λυκοστράτης, Α.Καγκελίδης, Η.Τσιφλίδης
3) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 3ου εκτάκτου θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Β.Λυκοστράτης, Ν.Μωυσιάδης,
Χ.Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Παπαγιάννης, Π.Τσαπαρόπουλος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 144/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Χ.Ιακωβίδου, Χ.Γαϊτάνου,
Γ.Μελιόπουλος, Γ.Γουλτίδης και προσήλθε ο κ.Π.Τσαπαρόπουλος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 152/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Π.Τσαπαρόπουλος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 153/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Π.Τσαπαρόπουλος
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 154/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Δ.Τραπεζανλής,
Λ.Ακριβόπουλος, Π.Παπαδίνα, Ν.Μωυσιάδης, Γ.Ορφανίδης, Β.Λυκοστράτης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 157/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Β.Λυκοστράτης, Λ.Ακριβόπουλος
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 158/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Γ.Ορφανίδης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 170/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μωυσιάδης
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 175/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Β.Παπαδόπουλος
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 21-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη
Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 83 άρθρο του Ν. 3852/2010 "Αρμοδιότητες συμβουλίου
δημοτικής κοινότητας" όπου αναφέρεται : «....1. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί τις
ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής κοινότητας: α)... 2. Το συμβούλιο της δημοτικής
κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν
παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: α)... ,ε) την
κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,...»
Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 73 άρθρο του Ν. 3852/2010 "Επιτροπή Ποιότητας ΖωήςΑρμοδιότητες" όπου αναφέρεται : «....Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: i) ii) iii) iv) και v) το
σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..
Αρθρο 79
Κανονιστικές Αποφάσεις
1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:
α) Θέτουν κανόνες: α1… α2… α3…
α4. Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της
κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς
και για την τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης
οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους.
Αρθρο 82
Ρύθμιση κυκλοφορίας
1.Οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό
πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη
λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους, εκδίδονται, μετά
προηγούμενη κατάρτιση σχετικών μελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές
Υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή Κοινότητας ή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων
των Περιφερειών.
Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων το τεχνικό τμήμα του Δήμου Βέροιας, αφού έλαβε
τη γνώμη της Επιτροπής της Επιτροπής Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Κυκλοφοριακής Αγωγής
Πολιτών, την γνώμη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας και του Συμβουλίου
Τοπικής Κοινότητας Φυτειάς, εισηγήθηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την έγκριση ή μη των
ρυθμίσεων που προέκυψαν μετά από αιτήματα πολιτών και διαφόρων φορέων για κυκλοφοριακά
θέματα, για τα οποία συνέταξε τις ανάλογες μελέτες (ή τεχνικές εκθέσεις).
Μετά τις παραπάνω ενέργειες οι προτάσεις για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
διαμορφώθηκαν ως εξής:
1ο Θέμα
Η Δημοτική Αστυνομία με το από 8-12-15 έγγραφό της, μας αποστέλλει έκθεση αυτοψίας
με την οποία διαπιστώνει ότι επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου από τη συμβολή της με την οδό
Κεντρικής έως τη συμβολή της με την οδό Π. Τσαλδάρη (στη δεξιά πλευρά κατά την κατεύθυνση
κυκλοφορίας των οχημάτων), σταθμεύουν μονίμως οχήματα με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η
κυκλοφορία των οχημάτων.
Τεχνική Έκθεση (5-1-2016)
Η Δημοτική Αστυνομία με το από 8-12-15 έγγραφό της, μας αποστέλλει έκθεση αυτοψίας
με την οποία διαπιστώνει ότι επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου από τη συμβολή της με την οδό
Κεντρικής έως τη συμβολή της με την οδό Π. Τσαλδάρη (στη δεξιά πλευρά κατά την κατεύθυνση
κυκλοφορίας των οχημάτων), σταθμεύουν μονίμως οχήματα με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η
κυκλοφορία των οχημάτων.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η Δημοτική Αστυνομία προτείνει την τοποθέτηση
κολωνακίων επί του οδοστρώματος.
Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι το παραπάνω πρόβλημα είναι υπαρκτό
πλην όμως η τοποθέτηση πλαστικών πασσάλων επί του οδοστρώματος πρέπει να χρησιμοποιείται
σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προτείνει την απόρριψη της πρότασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
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Απόφαση Επιτροπής Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ. Αγωγής Πολιτών (Ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί εν μέρει με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Μ. Αλεξάνδρου
από τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής έως τη συμβολή της με την οδό Π. Τσαλδάρη, στη
δεξιά πλευρά κατά τη φορά κυκλοφορίας των οχημάτων. Η τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων θα
είναι διακεκομμένη (ένα παρά ένα), έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης οχήματος
επί του πεζοδρομίου.
Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας (Ομόφωνη)
Το Συμβούλιο συμφωνεί ομόφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ.
Αγωγής Πολιτών.
Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Κατά πλειοψηφία)
Την μη τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Μ.
Αλεξάνδρου από τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής έως τη συμβολή της με την οδό Π.
Τσαλδάρη, στη δεξιά πλευρά κατά τη φορά κυκλοφορίας των οχημάτων
Υπέρ ψήφισαν οι: Β.Λυκοστράτης, Δ.Τραπεζανλής, Η.Τσιφλίδης, Ι.Κυρατλίδης,
Σ.Στουγιάννος.
Κατά ψήφισαν οι: Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Ορφανίδης, Δ. Κουλουριώτης.
2ο Θέμα
Η Δημοτική Αστυνομία με το από 29-10-15 έγγραφό της, μας αποστέλλει έκθεση
αυτοψίας με την οποία διαπιστώνει ότι στο πεζοδρόμιο της οδού Ακαταμαχήτου από τη συμβολή
της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό Πλατάνων, σταθμεύουν μονίμως
οχήματα με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών, να παρεμποδίζεται η είσοδος στο
παρακείμενο κατάστημα και να είναι δυσχερής η κυκλοφορία των οχημάτων.
Τεχνική Έκθεση (5-1-2016)
Η Δημοτική Αστυνομία με το από 29-10-15 έγγραφό της, μας αποστέλλει έκθεση
αυτοψίας με την οποία διαπιστώνει ότι στο πεζοδρόμιο της οδού Ακαταμαχήτου από τη συμβολή
της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό Πλατάνων, σταθμεύουν μονίμως
οχήματα με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών, να παρεμποδίζεται η είσοδος στο
παρακείμενο κατάστημα και να είναι δυσχερής η κυκλοφορία των οχημάτων.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η Δημοτική Αστυνομία προτείνει την τοποθέτηση
κολωνακίων επί του πεζοδρομίου.
Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι όντως το παραπάνω πρόβλημα είναι
υπαρκτό και έντονο και προτείνει την αποδοχή της πρότασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
Απόφαση Επιτροπής Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ. Αγωγής Πολιτών (Ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών κολωνακίων επί του πεζοδρομίου της οδού
Ακαταμαχήτου από τη συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό
Πλατάνων, στη πλευρά όπου ισχύει η μονή αρίθμηση.
Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας (Ομόφωνη)
Το Συμβούλιο συμφωνεί ομόφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ.
Αγωγής Πολιτών.
Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κατά πλειοψηφία: Την μη τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών κολωνακίων επί του
πεζοδρομίου της οδού Ακαταμαχήτου από τη συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη
συμβολή της με την οδό Πλατάνων, στη πλευρά όπου ισχύει η μονή αρίθμηση.
Υπέρ ψήφισαν οι: Β.Λυκοστράτης, Η.Τσιφλίδης, Ι.Κυρατλίδης, Σ.Στουγιάννος.
Κατά ψήφισαν οι: Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Ορφανίδης, Δ.Τραπεζανλής, Δ. Κουλουριώτης.
3ο Θέμα
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Αριστομένης Λαζαρίδης με προφορική του εισήγηση, έθεσε
θέμα για τη διέλευση των οχημάτων άνω των 8Τ που ερχόμενα από την Π.Ε.Ο. Κοζάνης –
Βέροιας μέσω της Νότιας Παράκαμψης μέσα από την πόλη της Βέροιας, διασχίζοντας την οδό
Παπάγου, Σαμψούντος και κάθετα την οδό Πιερίων. Επεσήμανε επίσης ότι στην παραπάνω
διαδρομή υπάρχουν πινακίδες που υποδηλώνουν διάβαση μαθητών του παρακείμενου Σχολείου
(Γυμνασίου – Λυκείου). Για να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο πρότεινε την υποχρεωτική διέλευση
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των παραπάνω φορτηγών, από την γέφυρα Ασωμάτων (κάτωθι της Εγνατίας) και μέσω της αγίας
Βαρβάρας προς Βέροια.
Επί του θέματος τοποθετήθηκε ο Προϊστάμενος του τμήματος Σ.Κ.Α.Μ. Μάρκος
Κακοδήμος και ανέφερε ότι η Π.Ε.Ο. Κοζάνης – Βέροιας είναι Εθνικό Δίκτυο που διέρχεται μέσω
της Βέροιας από τις οδούς Παπάγου, Σαμψούντος, Ανατολική Περιφερειακή, Στρατού και
Θεσσαλονίκης. Συνέπεια όλων αυτών είναι να τίθεται θέμα αρμοδιότητας για κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις. Ως εναλλακτική λύση πρότεινε την υποχρεωτική διέλευση αυτών των οχημάτων που
κατέρχονται από την οδό Παπάγου, δεξιά στην οδό Πιερίων στον σηματοδοτούμενο κόμβο. Για
τα οχήματα άνω των 8Τ που διέρχονται από την Ανατολική Περιφερειακή να απαγορεύεται η
είσοδός τους στην οδό Σαμψούντος. Στη συμβολή των οδών Πιερίων και Σαμψούντος για τα
οχήματα που έρχονται από την Επαρχιακή οδό Μελίκης - Βέροιας, θα τοποθετηθεί απαγορευτική
πινακίδα Ρ-13 (8Τ) για είσοδο στην πόλη και θα αφαιρεθεί η υπάρχουσα όμοια από τη συμβολή
Περιφερειακής με Πιερίων (κόμβος Καλιοτζίδη).
Στην συζήτηση παρενέβη ο Κος Ανδρέας Καλογερόπουλος Διοικητής της Τροχαίας
Βέροιας, συμφωνώντας με την πρόταση του Προϊσταμένου του Τμήματος Σ.Κ.Α.Μ.
Απόφαση Επιτροπής Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ. Αγωγής Πολιτών (Ομόφωνη. Ο Κος
Αριστομένης Λαζαρίδης ψήφισε διατυπώνοντας επιφύλαξη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση του Προϊσταμένου Σ.Κ.Α.Μ. και εισηγείται:
Την υποχρεωτική εκτροπή αυτών των οχημάτων που κατέρχονται από την οδό Παπάγου,
δεξιά στην οδό Πιερίων στον σηματοδοτούμενο κόμβο. Για τα οχήματα άνω των 8Τ που
διέρχονται από την Ανατολική Περιφερειακή απαγορεύεται η είσοδός τους στην οδό Σαμψούντος
(πινακίδα Ρ-13/8Τ). Στη συμβολή των οδών Πιερίων και Σαμψούντος για τα οχήματα που
έρχονται από την Επαρχιακή οδό Μελίκης - Βέροιας, απαγορευτική πινακίδα Ρ-13 (8Τ) για
είσοδο στην πόλη και θα αφαιρεθεί η υπάρχουσα όμοια από τη συμβολή Περιφερειακής με
Πιερίων (κόμβος Καλιοτζίδη).
Προκειμένου το θέμα να εισαχθεί στα επόμενα όργανα (Δημοτική Κοινότητα Βέροιας,
Επιτροπή Ποιότητας ζωής και Δημοτικό Συμβούλιο) το Τμήμα Σ.Κ.Α.Μ. θα εκπονήσει μελέτη
στα πλαίσια της απόφασης της Επιτροπής.
Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας (Ομόφωνη)
Το Συμβούλιο συμφωνεί ομόφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ.
Αγωγής Πολιτών.
Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ομόφωνη)
Την υποχρεωτική εκτροπή αυτών των οχημάτων που κατέρχονται από την οδό Παπάγου,
δεξιά στην οδό Πιερίων στον σηματοδοτούμενο κόμβο. Για τα οχήματα άνω των 8Τ που
διέρχονται από την Ανατολική Περιφερειακή απαγορεύεται η είσοδός τους στην οδό Σαμψούντος
(πινακίδα Ρ-13/8Τ). Στη συμβολή των οδών Πιερίων και Σαμψούντος για τα οχήματα που
έρχονται από την Επαρχιακή οδό Μελίκης - Βέροιας, απαγορευτική πινακίδα Ρ-13 (8Τ) για
είσοδο στην πόλη και θα αφαιρεθεί η υπάρχουσα όμοια από τη συμβολή Περιφερειακής με
Πιερίων (κόμβος Καλιοτζίδη).
4ο Θέμα
Ο Σωζέρης Αναστάσιος με την υπ’ αριθμ. 48703/2015 αίτησή του ζητά την τοποθέτηση
πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης (Ρ-40)επί της οδού Πιερίων διότι εμποδίζεται η
είσοδος στο οικόπεδο της οικίας του.
Τεχνική Έκθεση (24-12-2015)
Ο Σωζέρης Αναστάσιος με την υπ’ αριθμ. 48703/2015 αίτησή του ζητά την τοποθέτηση
πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης (Ρ-40)επί της οδού Πιερίων διότι εμποδίζεται η
είσοδος στο οικόπεδο της οικίας του.
Μετά από αυτοψία η υπηρεσία μας διαπίστωσε ότι η είσοδος – έξοδος οχημάτων προς το
οικόπεδο της παραπάνω οικίας είναι αδιάνοιχτη οδός Τσακάλωφ του σχεδίου πόλης ανάμεσα στα
Ο.Τ. 547-549. Για το λόγο αυτό πρέπει να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ-40 με αρχή και τέλος ώστε
να είναι ελεύθερη η δίοδος προς την οδό Τσακάλωφ.
Μετά τα παραπάνω παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Απόφαση Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ. Αγωγής Πολιτών (Ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:

ΑΔΑ: 6ΗΑΟΩ9Ο-Ω26
Την τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 με αρχή και τέλος επί της οδού Πιερίων, ώστε να είναι
ελεύθερη η δίοδος προς την οδό Τσακάλωφ.
Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας (Ομόφωνη)
Το Συμβούλιο συμφωνεί ομόφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ.
Αγωγής Πολιτών.
Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ομόφωνη)
Την τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 με αρχή και τέλος επί της οδού Πιερίων, ώστε να είναι
ελεύθερη η δίοδος προς την οδό Τσακάλωφ.
5ο Θέμα
Με την υπ’ αριθμ. 50397/2015 αίτησή του ο Σταύρος Ευθυμιάδης ζητά την τοποθέτηση
καθρέπτη στη συμβολή των οδών Ίωνος και Διός.
Τεχνική Έκθεση (23-12-2015)
Με την υπ’ αριθμ. 50397/2015 αίτησή του ο Σταύρος Ευθυμιάδης ζητά την τοποθέτηση
καθρέπτη στη συμβολή των οδών Ίωνος και Διός.
Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι όντως υπάρχει η ανάγκη τοποθέτησης
καθρέπτη στο παραπάνω σημείο, διότι κατά την έξοδο των οχημάτων από την οδό Διός υπάρχει
ρυμοτομούμενο κτίσμα που εμποδίζει την ορατότητα.
Απόφαση Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ. Αγωγής Πολιτών (Ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την τοποθέτηση καθρέπτη στη συμβολή των οδών Ίωνος και Διός, διότι κατά την έξοδο
των οχημάτων από την οδό Διός υπάρχει ρυμοτομούμενο κτίσμα που εμποδίζει την ορατότητα.
Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας (Ομόφωνη)
Το Συμβούλιο συμφωνεί ομόφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ.
Αγωγής Πολιτών.
Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ομόφωνη)
Την τοποθέτηση καθρέπτη στη συμβολή των οδών Ίωνος και Διός, διότι κατά την έξοδο
των οχημάτων από την οδό Διός υπάρχει ρυμοτομούμενο κτίσμα που εμποδίζει την ορατότητα.
6ο Θέμα
Η Χατζηκυριακίδου Ευθυμία με την υπ’ αριθμ. 44138/19-10-2015 αίτηση της αναφέρει
ότι διατηρεί φαρμακείο επί της οδού Αγ. Δημητρίου και για την εξυπηρέτηση του κοινού και
κυρίως του ΑΜΕΑ ζητά:
1) Θέση για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων.
2) Διάβαση επί της Αγ. Δημητρίου και Αγγέλων.
Τεχνική Έκθεση (21-12-2015)
Η Χατζηκυριακίδου Ευθυμία με την υπ’ αριθμ. 44138/19-10-2015 αίτηση της αναφέρει
ότι διατηρεί φαρμακείο επί της οδού Αγ. Δημητρίου και για την εξυπηρέτηση του κοινού και
κυρίως του ΑΜΕΑ ζητά:
1) Θέση για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων.
2) Διάβαση επί της Αγ. Δημητρίου και Αγγέλων.
Μετά από αυτοψία, η Υπηρεσία μας κρίνει ότι:
1) Έχουμε αναφέρει επανειλημμένα ότι η χορήγηση θέσεων στάθμευσης για Υπηρεσίες
και ιδιωτικές επιχειρήσεις, δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Αναφέραμε επίσης ότι θα
δημιουργηθεί άσχημο προηγούμενο αν χορηγηθεί θέση στάθμευσης σε κάποια απ’ αυτές, πόσο
μάλλον όταν αυτές βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Για τους παραπάνω λόγους η υπηρεσία μας
δεν συμφωνεί με την χορήγηση θέσης στάθμευσης για τα οχήματα που εξυπηρετούν την
συγκεκριμένη ιδιωτική επιχείρηση.
2) Διάβαση πεζών στην περιοχή είναι γενικά εφικτή και θα εξυπηρετήσει διερχόμενους
πεζούς πολίτες, την υπάρχουσα Δημόσια Βιβλιοθήκη και το 1ο Δημοτικό Σχολείο στη γωνία του
Οικ. Τετραγώνου σε συνέχεια της κίνησης του επί του πεζοδρομίου της οδού Έλλης.
Μετά τα παραπάνω καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Απόφαση Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ. Αγωγής Πολιτών (Ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
1) Την απόρριψη χορήγησης θέσης στάθμευσης για τα οχήματα που εξυπηρετούν την
συγκεκριμένη ιδιωτική επιχείρηση (φαρμακείο επί της οδού Αγ. Δημητρίου).
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2) Την κατασκευή διάβασης πεζών επί της οδού Αγ. Δημητρίου στη συμβολή της με την
οδό Αγγέλων, σε συνέχεια της κίνησης επί του πεζοδρομίου της οδού Έλλης.
Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας
Το Συμβούλιο δεν συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται, την
τοποθέτηση καθρέπτη στην οδό Μπουμπουλίνας στη συμβολή της με την οδό Μπαδραλέξη
Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ομόφωνη)
α)Την απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση θέσης στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν
του καταστήματος (φαρμακείο επί της οδού Αγ. Δημητρίου). β)Την κατασκευή διάβασης πεζών
επί της οδού Αγ. Δημητρίου στη συμβολή της με την οδό Αγγέλων, σε συνέχεια της κίνησης επί
του πεζοδρομίου της οδού Έλλης.
7ο Θέμα
Η Νικολαϊδου Αντωνία με την υπ’ αριθμ. 19499/20-05-2015 αίτησή της ζητά την
τοποθέτηση καθρέπτη επί της οδού Μπουμπουλίνας, διότι τα οχήματα που εξέρχονται από την
οδό Μπαδραλέξη δεν έχουν επαρκή ορατότητα.
Τεχνική Έκθεση (21-12-2015)
Η Νικολαϊδου Αντωνία με την υπ’ αριθμ. 19499/20-05-2015 αίτησή της ζητά την
τοποθέτηση καθρέπτη επί της οδού Μπουμπουλίνας, διότι τα οχήματα που εξέρχονται από την
οδό Μπαδραλέξη δεν έχουν επαρκή ορατότητα.
Μετά από αυτοψία η υπηρεσία μας διαπίστωσε, ότι τα οχήματα που εξέρχονται από την
οδό Μπαδραλέξη προς την οδό Μπουμπουλίνας έχουν επαρκή ορατότητα και δεν είναι
απαραίτητη η τοποθέτηση καθρέπτη.
Απόφαση Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ. Αγωγής Πολιτών (Ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την απόρριψη της αίτησης για τοποθέτηση καθρέπτη επί της οδού Μπουμπουλίνας στη
συμβολή της με την οδό Μπαδραλέξη.
Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας (Ομόφωνη)
Το Συμβούλιο συμφωνεί ομόφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ.
Αγωγής Πολιτών.
Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ομόφωνη)
Την απόρριψη αιτήματος για τοποθέτηση καθρέπτη επί της οδού Μπουμπουλίνας στη
συμβολή της με την οδό Μπαδραλέξη.
8ο Θέμα
Η Δημοτική Αστυνομία με το από 25-11-15 έγγραφό της, μας αποστέλλει έκθεση
αυτοψίας με την οποία διαπιστώνει ότι στην οδό Μητροπόλεως, από την συμβολή της με την οδό
Τρύφωνος έως την πλατεία Δημαρχείου, σταθμεύουν παράνομα τα οχήματα, με συνέπεια να
παρακωλύεται η ομαλή κυκλοφορία επί της οδού και προτείνει την τοποθέτηση κολωνακίων.
Τεχνική Έκθεση (21-12-2015)
Η Δημοτική Αστυνομία με το από 25-11-15 έγγραφό της, μας αποστέλλει έκθεση
αυτοψίας με την οποία διαπιστώνει ότι στην οδό Μητροπόλεως, από την συμβολή της με την οδό
Τρύφωνος έως την πλατεία Δημαρχείου, σταθμεύουν παράνομα τα οχήματα, με συνέπεια να
παρακωλύεται η ομαλή κυκλοφορία επί της οδού και προτείνει την τοποθέτηση κολωνακίων.
Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα με τα
παράνομα σταθμευμένα οχήματα επί της οδού Μητροπόλεως, αλλά επειδή με τη νέα
κυκλοφοριακή μελέτη η οδός θα μονοδρομηθεί, δεν είναι σκόπιμη η τοποθέτηση κολωνακίων σ’
αυτή τη φάση.
Απόφαση Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ. Αγωγής Πολιτών (Κατά πλειοψηφία – Διαφωνεί η Κα
Τσιπουρίδου – Πλιάτσικα Αθηνά)
Η επιτροπή διαφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών πασσάλων (κολωνάκια) επί του οδοστρώματος
της οδού Μητροπόλεως, από τη συμβολή της με την οδό Τρύφωνος έως τη συμβολή της με την
οδό Αγ. Δημητρίου κυρίως στα σημεία που στενεύει η οδός.
Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας (Ομόφωνη)
Το Συμβούλιο συμφωνεί ομόφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ.
Αγωγής Πολιτών.
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Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Κατά πλειοψηφία)
Την μη τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών πασσάλων (κολωνάκια) επί του οδοστρώματος
της οδού Μητροπόλεως, από τη συμβολή της με την οδό Τρύφωνος έως τη συμβολή της με την
οδό Αγ. Δημητρίου κυρίως στα σημεία που στενεύει η οδός.
Υπέρ ψήφισαν οι: Β.Λυκοστράτης, Δ.Τραπεζανλής, Η.Τσιφλίδης, Ι.Κυρατλίδης,
Σ.Στουγιάννος.
Κατά ψήφισαν οι: Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Ορφανίδης, Δ. Κουλουριώτης.
9ο Θέμα
Η Δημοτική Αστυνομία με το από 29-10-15 έγγραφό της, μας αποστέλλει έκθεση
αυτοψίας με την οποία διαπιστώνει ότι στο πεζοδρόμιο της οδού Βενιζέλου στα σημεία που
τέμνεται με τις οδούς Τσούπελη και Πρ.Ηλία, σταθμεύουν μονίμως οχήματα με αποτέλεσμα να
εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και αναπήρων που κινούνται με αμαξίδιο.
Τεχνική Έκθεση (21-12-2015)
Η Δημοτική Αστυνομία με το από 29-10-15 έγγραφό της, μας αποστέλλει έκθεση
αυτοψίας με την οποία διαπιστώνει ότι στο πεζοδρόμιο της οδού Βενιζέλου στα σημεία που
τέμνεται με τις οδούς Τσούπελη και Πρ.Ηλία, σταθμεύουν μονίμως οχήματα με αποτέλεσμα να
εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και αναπήρων που κινούνται με αμαξίδιο.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η Δημοτική Αστυνομία προτείνει την τοποθέτηση
κολωνακίων επί του πεζοδρομίου.
Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι όντως το παραπάνω πρόβλημα είναι
υπαρκτό και έντονο και προτείνει την αποδοχή της πρότασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
Απόφαση Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ. Αγωγής Πολιτών (Ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων στο πεζοδρόμιο της οδού Βενιζέλου στη
συμβολή της με τις οδούς Τσούπελη και Προφήτη Ηλία.
Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας (Ομόφωνη)
Το Συμβούλιο συμφωνεί ομόφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ.
Αγωγής Πολιτών.
Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Κατά πλειοψηφία)
Την τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων στο πεζοδρόμιο της οδού Βενιζέλου στη
συμβολή της με τις οδούς Τσούπελη και Προφήτη Ηλία.
Υπέρ ψήφισαν οι: Β.Λυκοστράτης, Δ.Τραπεζανλής, Σ.Στουγιάννος, Λ.Ακριβόπουλος,
Γ.Ορφανίδης, Δ. Κουλουριώτης
Κατά ψήφισαν ο Ι.Κυρατλίδης
Λευκό ψήφισε ο Η.Τσιφλίδης
10ο Θέμα
Με την υπ’ αριθμ. 416/2014 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την
τοποθέτηση κολωνακίων επί της οδού Ακαταμαχήτου 4 σε απόσταση 1,00μ. από την πρόσοψη
της οικοδομής. Με την υπ’ αριθμ. 1041/13-3-2015 αίτησή του Αθανάσιος Φαρσαριώτης ζητά την
τροποποίηση της παραπάνω απόφασης, ώστε η τοποθέτηση των κολωνακίων να γίνει σε
απόσταση 1,50 μ. από την πρόσοψη της οικοδομής για να υπάρχει επαρκές πλάτος εισόδου –
εξόδου.
Στη συζήτηση του θέματος έλαβαν το λόγο και η Κα Κατσόγιανου Ελευθερία, η οποία
έχει προβεί σε διάφορα υπομνήματα προς τον Δήμο μας, ενώ έχει προσφύγει στο Διοικητικό
Εφετείο Θεσσαλονίκης ζητώντας την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 416/2014 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου, υποστηρίζοντας ότι η έκταση στην οποία θα τοποθετηθούν τα κολωνάκια είναι μεν
κοινόχρηστη, αλλά από τη στιγμή που δεν έχει αποζημιωθεί μέχρι σήμερα δεν δικαιούται ο Δήμος
μας να προχωρήσει σε οποιαδήποτε εργασία.
Με το από 24-9-2015 έγγραφό του ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου μας ενημερώνει ότι η
επίδικη έκταση μπορεί να θεωρηθεί ως κοινόχρηστη.
Τεχνική Έκθεση (14-10-2008)
Με την υπ’ αριθμ. 416/2014 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την
τοποθέτηση κολωνακίων επί της οδού Ακαταμαχήτου 4 σε απόσταση 1,00μ. από την πρόσοψη
της οικοδομής. Με την υπ’ αριθμ. 1041/13-3-2015 αίτησή του Αθανάσιος Φαρσαριώτης ζητά την
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τροποποίηση της παραπάνω απόφασης, ώστε η τοποθέτηση των κολωνακίων να γίνει σε
απόσταση 1,50 μ. από την πρόσοψη της οικοδομής για να υπάρχει επαρκές πλάτος εισόδου –
εξόδου.
Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι υπάρχει η δυνατότητα αποδοχής του
αιτήματος για τοποθέτηση των κολωνακίων σε απόσταση 1,50 μ. από την πρόσοψη της οικοδομής
επί της οδού Ακαταμαχήτου 4, για να υπάρχει επαρκές πλάτος εισόδου – εξόδου.
Απόφαση Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ. Αγωγής (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 416/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την
τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών πασσάλων (κολωνακίων) σε απόσταση 1,50 μ. από την
πρόσοψη της οικοδομής της οδού Ακαταμαχήτου 4.
Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας (Κατά πλειοψηφία)
Το Συμβούλιο συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ. Αγωγής
Πολιτών κατά πλειοψηφία (η Πρόεδρος ψηφίζει λευκό).
Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Κατά πλειοψηφία)
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 416/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την
τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών πασσάλων (κολωνακίων) σε απόσταση 1,50 μ. από την
πρόσοψη της οικοδομής της οδού Ακαταμαχήτου 4.
Υπέρ ψήφισαν οι: Β.Λυκοστράτης, Δ.Τραπεζανλής, Η.Τσιφλίδης, Γ.Ορφανίδης, Δ.
Κουλουριώτης.
Κατά ψήφισαν οι: Λ.Ακριβόπουλος, Ι.Κυρατλίδης, Σ.Στουγιάννος
11ο Θέμα
Με την υπ’ αριθμ. 50334/2015 αίτησή του ο Καϊμάκης Χρήστος ζητά την τοποθέτηση
καθρέπτη στη συμβολή της οδού Φυτειάς – Κουστοχωρίου με την οδό στον οικισμό Φυτείας που
οδηγεί προς την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου.
Τεχνική Έκθεση (23-12-2015)
Με την υπ’ αριθμ. 50334/2015 αίτησή του ο Καϊμάκης Χρήστος ζητά την τοποθέτηση
καθρέπτη στη συμβολή της οδού Φυτειάς – Κουστοχωρίου με την οδό στον οικισμό Φυτείας που
οδηγεί προς την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου.
Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι όντως υπάρχει η ανάγκη τοποθέτησης
καθρέπτη στο παραπάνω σημείο, διότι κατά την έξοδο των οχημάτων από την οδό προς εκκλησία
Αγίου Αθανασίου η ορατότητα είναι περιορισμένη
Απόφαση Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ. Αγωγής (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την τοποθέτηση καθρέπτη στη συμβολή της οδού Φυτειάς – Κουστοχωρίου με την οδό
στον οικισμό Φυτείας που οδηγεί προς την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου.
Απόφαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Φυτειάς (Ομόφωνη)
Το Συμβούλιο συμφωνεί ομόφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ.
Αγωγής Πολιτών.
Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Κατά πλειοψηφία)
Την τοποθέτηση καθρέπτη στη συμβολή της οδού Φυτειάς – Κουστοχωρίου με την οδό
στον οικισμό Φυτείας που οδηγεί προς την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου.
12ο Θέμα
Ο Μαργαρίτης Μαργαρίτης με την υπ’ αριθμ. 39164/21-9-15 αίτηση του ζητά την
χορήγηση θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου μπροστά από την είσοδο του διαγνωστικού κέντρου
που διατηρεί, επί της οδού Κεντρικής 5.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε την αναβολή του θέματος, προκειμένου το τμήμα
Σ.Κ.Α.Μ. να διερευνήσει την άδεια λειτουργίας του Διαγνωστικού κέντρου και αν σ’ αυτή
προβλέπεται ως προϋπόθεση η ιδιωτική θέση στάθμευσης ασθενοφόρου.
Τεχνική Έκθεση (21-12-2015)
Ο Μαργαρίτης Μαργαρίτης με την υπ’ αριθμ. 39164/21-9-15 αίτηση του ζητά την
χορήγηση θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου μπροστά από την είσοδο του διαγνωστικού κέντρου
που διατηρεί, επί της οδού Κεντρικής 5.
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Με τη νέα κυκλοφοριακή μελέτη μπροστά από το Διαγνωστικό Κέντρο που βρίσκεται στο
Ο.Τ. 117 υπάρχει καθεστώς ελεγχόμενης στάθμευσης, όμως στο αμέσως επόμενο Ο.Τ. 87 επί της
οδού 10ης Μεραρχίας (έναντι πρώην Δικαστικού Μεγάρου) προβλέπονται ειδικές θέσεις
στάθμευσης για αναπήρους, χρηματαποστολές, ασθενοφόρα κλπ.
Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας θεωρεί ότι μπορεί να δημιουργηθεί θέση στάθμευσης
για ασθενοφόρο επί της οδού 10ης Μεραρχίας ( σύμφωνα με το τοπογραφικό σκαρίφημα ) στο
Ο.Τ. 87.
Η δαπάνη για την τοποθέτηση των ανάλογων πινακίδων θα βαρύνει τον αιτούντα.
Μετά τα παραπάνω καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Απόφαση Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ. Αγωγής (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση του Πρόεδρου της Επιτροπής και εισηγείται:
Την αναβολή λήψης απόφασης την χορήγηση θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου μπροστά
από την είσοδο του διαγνωστικού κέντρου επί της οδού Κεντρικής 5, προκειμένου το τμήμα
Σ.Κ.Α.Μ. να διερευνήσει την άδεια λειτουργίας του Διαγνωστικού κέντρου και αν σ’ αυτή
προβλέπεται ως προϋπόθεση η ιδιωτική θέση στάθμευσης ασθενοφόρου.
Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας (Ομόφωνη)
Το Συμβούλιο τη Δ.Κ. συμφωνεί ομόφωνα με την Επιτροπή Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ.
Αγωγής .
Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ομόφωνη)
Η επιτροπή δε συζήτησε το θέμα λόγω αναβολής του.
13ο Θέμα
Ο Μπασδεκόπουλος Νικόλαος με την υπ’ αριθμ. 24616/18-6-15 αίτηση του ζητά μόνιμη
θέση στάθμευσης επί της οδού Γράμμου 25, για το υπ’ αριθμ. ΝΗΖ 9599 ΙΧΕ αυτοκίνητο του,
λόγω αναπηρίας της θυγατέρας του.
Τεχνική Έκθεση (21-12-2015)
Ο Μπασδεκόπουλος Νικόλαος με την υπ’ αριθμ. 24616/18-6-15 αίτηση του ζητά μόνιμη
θέση στάθμευσης επί της οδού Γράμμου 25, για το υπ’ αριθμ. ΝΗΖ 9599 ΙΧΕ αυτοκίνητο του,
λόγω αναπηρίας της θυγατέρας του.
Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι στη συγκεκριμένη θέση σύμφωνα με
την κυκλοφοριακή μελέτη της Βέροιας ισχύει καθεστώς ελεγχόμενης στάθμευσης και στην ίδια
οδό δεν υπάρχουν άλλες θέσεις ΑΜΕΑ.
Επειδή προσκομίσθηκαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και η κάρτα
στάθμευσης αναπηρικού οχήματος, μπορεί να χορηγηθεί θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού
Γράμμου 25.
Εφ’ όσον παραχωρηθεί η θέση, η δαπάνη για την τοποθέτηση της πινακίδας θα βαρύνει
τον αιτούντα και θα ισχύει για δύο έτη. Η ανανέωση της ισχύος θα γίνεται ανά διετία μετά από
προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών στην υπηρεσία μας.
Μετά τα παραπάνω καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Απόφαση Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ. Αγωγής (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Γράμμου 25, για το υπ’ αριθμ.
ΝΗΖ 9599 ΙΧΕ αυτοκίνητο του Μπασδεκόπουλου Νικόλαου, λόγω αναπηρίας της θυγατέρας του.
Εφ’ όσον παραχωρηθεί η θέση, η δαπάνη για την τοποθέτηση της πινακίδας θα βαρύνει
τον αιτούντα και θα ισχύει για δύο έτη. Η ανανέωση της ισχύος θα γίνεται ανά διετία μετά από
προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών στην υπηρεσία μας.
Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας (Ομόφωνη)
Το Συμβούλιο συμφωνεί ομόφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ.
Αγωγής Πολιτών.
Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ομόφωνη)
Την χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Γράμμου 25, για το υπ’ αριθμ.
ΝΗΖ 9599 ΙΧΕ αυτοκίνητο του Μπασδεκόπουλου Νικόλαου, λόγω αναπηρίας της θυγατέρας του.
Εφ’ όσον παραχωρηθεί η θέση, η δαπάνη για την τοποθέτηση της πινακίδας θα βαρύνει τον
αιτούντα και θα ισχύει για δύο έτη. Η ανανέωση της ισχύος θα γίνεται ανά διετία μετά από
προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών στην υπηρεσία μας.
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14ο Θέμα
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας με την υπ’ αριθμ. 10347/2015 αίτησή της ζητά
μεταξύ άλλων, να μεριμνήσει η υπηρεσία μας ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση του χώρου έξω από
την κεντρική είσοδο του κτιρίου, διότι ο τρόπος στάθμευσης των αυτοκινήτων είναι τέτοιος που
εμποδίζει την προσπέλαση ατόμων με κινητικά προβλήματα, μητέρων με καρότσι, αλλά και
παιδιών του 1ου Δημοτικού Σχολείου.
Τεχνική Έκθεση (24-12-2015)
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας με την υπ’ αριθμ. 10347/2015 αίτησή της ζητά
μεταξύ άλλων, να μεριμνήσει η υπηρεσία μας ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση του χώρου έξω από
την κεντρική είσοδο του κτιρίου, διότι ο τρόπος στάθμευσης των αυτοκινήτων είναι τέτοιος που
εμποδίζει την προσπέλαση ατόμων με κινητικά προβλήματα, μητέρων με καρότσι, αλλά και
παιδιών του 1ου Δημοτικού Σχολείου.
Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα και προτείνει
την αναδιάταξη των κιγκλιδωμάτων και των ορθοστατών, όπως φαίνεται στο συνημμένο
σκαρίφημα.
Μετά τα παραπάνω παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Απόφαση Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ. Αγωγής (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την αναδιάταξη των κιγκλιδωμάτων και των ορθοστατών στη συμβολή των οδών Έλλης
και Καμαριωτίσσης, όπως φαίνεται στο συνημμένο σκαρίφημα της υπηρεσίας
Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας (Ομόφωνη)
Το Συμβούλιο συμφωνεί ομόφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ.
Αγωγής Πολιτών.
Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ομόφωνη)
Την αναδιάταξη των κιγκλιδωμάτων και των ορθοστατών στη συμβολή των οδών Έλλης
και Καμαριωτίσσης, όπως φαίνεται στο συνημμένο σκαρίφημα της υπηρεσίας.
15ο Θέμα
Ο Ζώης Φλώρος με την υπ’ αριθμ. 15719/27-4-2015 αίτησή του, ζητά την τοποθέτηση
εύκαμπτων πλαστικών κολωνακίων στη διάβαση πεζών επί της οδού Θερμοπυλών 11, διότι
υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.
Τεχνική Έκθεση (24-12-2015)
Ο Ζώης Φλώρος με την υπ’ αριθμ. 15719/27-4-2015 αίτησή του, ζητά την τοποθέτηση
εύκαμπτων πλαστικών κολωνακίων στη διάβαση πεζών επί της οδού Θερμοπυλών 11, διότι
υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.
Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι στη συγκεκριμένη διάβαση σταθμεύουν
μόνιμα αυτοκίνητα. Σε περίπτωση που τοποθετηθούν κολωνάκια, αυτό θα αποτελέσει
προηγούμενο και οι πολίτες πιθανώς θα αιτούνται σωρηδόν την ίδια αντιμετώπιση για όλες τις
διαβάσεις.
Για το λόγο αυτό η υπηρεσία μας δε συμφωνεί με την τοποθέτηση κολωνακίων στη
διάβαση της οδού Θερμοπυλών 11, αλλά να γίνει τοποθέτηση των πινακίδων Κ.Ο.Κ. Π-21
σταδιακά σε όλες τις διαβάσεις, για να καλύπτουμε σταδιακά την πιθανότητα αποχρωματιμού των
διαβάσεων.
Απόφαση Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ. Αγωγής (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την απόρριψη της αίτησης του Ζώη Φλώρου για την τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών
κολωνακίων στη διάβαση πεζών επί της οδού Θερμοπυλών 11.
Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας (Ομόφωνη)
Το Συμβούλιο τη Δ.Κ. συμφωνεί ομόφωνα με την επιτροπή Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ.
Αγωγής.
Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ομόφωνη)
Την απόρριψη αιτήματος του Ζώη Φλώρου για την τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών
κολωνακίων στη διάβαση πεζών επί της οδού Θερμοπυλών 11.
16ο Θέμα
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Η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ με την υπ’ αριθμ.61785 αίτησή της ζητά την τοποθέτηση τεσσάρων (4)
σταθερών πασσάλων επί της οδού Σταδίου, μπροστά από τα γραφεία της, ώστε να αποτρέπεται η
στάθμευση οχημάτων και να συμβάλλουν στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.
Τεχνική Έκθεση (18-12-2015)
Η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ με την υπ’ αριθμ.61785 αίτησή της ζητά την τοποθέτηση τεσσάρων (4)
σταθερών πασσάλων επί της οδού Σταδίου, μπροστά από τα γραφεία της, ώστε να αποτρέπεται η
στάθμευση οχημάτων και να συμβάλλουν στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.
Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία, διαπίστωσε ότι κατά τις ημέρες τέλεσης των αγώνων
ούτως ή άλλως η τροχαία Βέροιας επιλαμβάνεται για την απαγόρευση η στάθμευση στο
συγκεκριμένο σημείο.
Μετά τα παραπάνω παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Απόφαση Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ. Αγωγής (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται:
Την απόρριψη τοποθέτησης τεσσάρων (4) σταθερών πασσάλων επί της οδού Σταδίου,
μπροστά από τα γραφεία της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, ώστε να αποτρέπεται η στάθμευση οχημάτων.
Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας (Ομόφωνη)
Το Συμβούλιο τη Δ.Κ. συμφωνεί ομόφωνα με την επιτροπή Κυκλ. Σχεδ. και Κυκλ.
Αγωγής.
Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ομόφωνη)
Την απόρριψη αιτήματος τοποθέτησης τεσσάρων (4) σταθερών πασσάλων επί της οδού
Σταδίου, μπροστά από τα γραφεία της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ.
Έχοντας υπ’ όψη το αρθ. 10 παρ. 1 του Κ.Ο.Κ. σύμφωνα με το οποίο «Όποιος έχει τις
κατά τον παρόντα κώδικα αρμοδιότητες ή την εξουσία επί του πράγματος, επί του οποίου διεξάγεται
δημόσια κυκλοφορία, υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο, ώστε από τη δημόσια κυκλοφορία να
μην δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία τρίτων προσώπων ή άλλων έννομων αγαθών.» το Τμήμα
Συγκοινωνιών-Κυκλοφορίας-Αδειών Μεταφοράς του Δήμου Βέροιας εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο την έγκριση των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Κορωνάς: Για ποιο λόγο διαφοροποιήθηκε η Ε.Π.Ζ. από τις εισηγήσεις της Επιτροπής
Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Κυκλοφοριακής Αγωγής Πολιτών, όσον αφορά την τοποθέτηση
κολωνακίων;
Λυκοστράτης: Για την οδό Μ.Αλεξάνδρου, η Ε.Π.Ζ. διαφωνεί με την τοποθέτηση γιατί
δεν είναι δυνατόν να μπουν κολωνάκια μπροστά μόνο από 2 καταστήματα. Αν είναι να
τοποθετηθούν κολωνάκια, ας τοποθετηθούν κατά μήκος όλης της οδού, γιατί τα ίδια προβλήματα
υπάρχουν και σε άλλα σημεία της οδού.
Όσον αφορά την δεύτερη παράγραφο για την οδό Ακαταμαχήτου πιστεύουμε ότι δεν
γίνεται σωστή αστυνόμευση και γι’ αυτό παρκάρουν αυτοκίνητα στο πεζοδρόμιο.
Για την οδό Μητροπόλεως, εμείς λάβαμε υπ’ όψιν την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
η οποία θεωρεί ότι από την στιγμή που υπάρχει μελέτη για μονοδρόμηση της οδού, να μην
πάρουμε θέση για την τοποθέτηση κολωνακίων.
Στην 12η παράγραφο ζητήσαμε να αναβληθεί, διότι η Τεχνική Υπηρεσία μας είπε ότι στην
πλατεία Ωρολογίου υπάρχει θέση στάθμευσης για ασθενοφόρο. Επίσης είπαμε να δούμε όταν
πήρε άδεια το συγκεκριμένο κέντρο, επειδή είναι απαραίτητο να έχει θέση στάθμευσης, μήπως
χρησιμοποίησε δική του θέση στάθμευσης.
Πρόεδρος: Διαβάζοντας την εισήγηση, είδα ότι η Ε.Π.Ζ. σε αρκετές παραγράφους
διαφωνεί με την τοποθέτηση κολωνακίων.
Είναι αληθές το ότι δεν δέχεται να τοποθετηθούν γιατί θεωρεί ότι με μια καλύτερη
αστυνόμευση μπορεί να ρυθμιστεί το θέμα;
Κορωνάς: Είναι λόγοι αισθητικής, γι’ αυτό.
Πρόεδρος: Εγώ τοποθετούμαι και λέω ότι δεν μπορείς σε δρόμους όπως είναι η οδός
Μητροπόλεως ή η οδός Μ.Αλεξάνδρου να τοποθετείς κολωνάκια και να παρκάρουν αυτοκίνητα
δίπλα στα κολωνάκια.
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Άποψή μου είναι ότι είναι θέμα ελλιπούς αστυνόμευσης. Δεν μπορεί αυτοί οι δρόμοι με
τόσο μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο να στενεύουν με κολωνάκια και να παρκάρουν παράνομα
δίπλα στα κολωνάκια και να στενεύει ακόμη περισσότερο. Αυτά τα τραγελαφικά συμβαίνουν σε
αρκετούς δρόμους που έχουν κολωνάκια.
Ακριβόπουλος: Για την οδό Μητροπόλεως, η πρόταση ήταν για τοποθέτηση κολωνακίων
στην μέση του οδοστρώματος, οπότε δεν είναι δυνατή η στάθμευση πέρα από τα κολωνάκια,
όπως γίνεται δηλ. και στην πλατεία Ωρολογίου.
Επειδή πολλές προτάσεις έχουν γίνει από την Δημοτική Αστυνομία, η Δημοτική
Αστυνομία καταλήγει να κάνει κάποιες προτάσεις, αφού παρακολουθήσει κάποια φαινόμενα που
επαναλαμβάνονται σε συγκεκριμένα σημεία και θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη
εμπιστοσύνη στο όργανο που παρατηρεί μια κατάσταση επί μακρόν.
Για την ελλιπή αστυνόμευση για την οποία λέχθηκαν κάποια πράγματα, θα ήθελα να πω
για όσους δεν το γνωρίζουν ότι έχει ελάχιστο προσωπικό και κάθε μέρα κάνουν υπηρεσία 3-4υπάλληλοι. Οπότε στα πλαίσια των δυνατοτήτων της λειτουργεί και καλό θα ήταν οι αποφάσεις
της να τυγχάνουν λίγο μεγαλύτερης περίσκεψης.
Μπέκης: Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό και το ζήτημα της αισθητικής και ο παράγοντας
της έλλειψης θέσεων στάθμευσης στην πόλη, ιδιαίτερα για επισκέπτες από τις γύρω περιοχές ή
τουρίστες. Με την ανάπλαση λιγόστεψαν κατά πολύ οι θέσεις στάθμευσης.
Εμείς θα δώσουμε γι’ αυτές τις περιπτώσεις λευκή ψήφο.
Ορφανίδης: Επειδή τα κολωνάκια είναι ένα ζήτημα που μας απασχολούσε, μας απασχολεί
και θα μας απασχολεί στο μέλλον, γιατί κάτι τέτοιο αιτούνται πολίτες και Δημοτική Αστυνομία,
μη φανταστείτε ότι η Επιτροπή είναι τόσο χαλαρή, τουλάχιστον όσον αφορά εμένα αν πρέπει ή αν
δεν πρέπει να βάζουμε κολωνάκια.
Για εμένα δεν είναι λύση και απαντώ στο ερώτημά σας: Πρέπει κάποια στιγμή να
διερωτηθούμε αν είμαστε υπέρ να στήνουμε πλαστικά ή μεταλλικά κολωνάκια ή όχι.
Εγώ λέω ότι κάποια στιγμή πρέπει να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους πέραν της
αστυνόμευσης για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα.
Υπάρχουν τρόποι με εμπόδια που δεν μπορούν να παρκάρουν ή να παραβιάσουν και
πρέπει κάποια στιγμή να τα δούμε γιατί η λύση με τα κολωνάκια δεν είναι η καλύτερη δυνατή.
Ερέθισμα ήθελα να δώσω περισσότερο για το πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει
να αλλάξουμε τακτική.
Λυκοστράτης: Η πόλη μας έχει πάρα πολλά κολωνάκια κι αυτή είναι η άποψή μου. Αν
μπορούμε να αποφύγουμε κάποια ας τα αποφύγουμε.
Δήμαρχος: Προτείνω να γίνει η ψηφοφορία σύμφωνα με την εισήγηση της Ε.Π.Ζ. και ανά
παράγραφο της εισήγησης.
Μωυσιάδης: Όπου ο πολιτικός προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας έχει αρνητική
ψήφο θα συμμεριστώ την άποψή του.
Ακριβόπουλος: Προφανώς κάτι τέτοιο ισχύει και για εμένα.
Προέδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ε.Π.Ζ., όπως αυτή αναφέρεται στην πρώτη
παράγραφο της εισήγησης;
Υπέρ της εισήγησης της Ε.Π.Ζ. ψήφισαν δεκαοκτώ (18) δημοτικοί σύμβουλοι, οι:
Τ.Χατζηαθανασίου, Α.Λαζαρίδης, Θ.Αγγελίνας, Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Γ.Σοφιανίδης,
Β.Παπαδόπουλος,
Χ.Κούτρας,
Δ.Κουλουριώτης,
Δ.Τραπεζανλής,
Π.Τσαπαρόπουλος,
Σ.Διαμάντης, Μ.Παπαϊωάννου, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Γ.Ορφανίδης, Σ.Ελευθεριάδου,
Β.Λυκοστράτης.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Μ.Σουμελίδης, Α.Αποστολόπουλος,
Π.Παπαδίνα, Ν.Μπέκης, Θ.Κορωνάς, Ν.Μωυσιάδης, Λ.Ακριβόπουλος
Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ε.Π.Ζ., όπως αυτή αναφέρεται στην δεύτερη παράγραφο
της εισήγησης;
Υπέρ της εισήγησης της Ε.Π.Ζ. ψήφισαν δεκαπέντε (15) δημοτικοί σύμβουλοι, οι:
Τ.Χατζηαθανασίου, Α.Λαζαρίδης, Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Γ.Σοφιανίδης,
Β.Παπαδόπουλος, Δ.Τραπεζανλής, Π.Τσαπαρόπουλος, Σ.Διαμάντης, Μ.Παπαϊωάννου,
Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Γ.Ορφανίδης, Σ.Ελευθεριάδου, Β.Λυκοστράτης.
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Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Μ.Σουμελίδης, Α.Αποστολόπουλος,
Π.Παπαδίνα, Ν.Μπέκης, Θ.Κορωνάς.
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ν.Μωυσιάδης, Λ.Ακριβόπουλος,
Θ.Αγγελίνας, Χ.Κούτρας, Δ.Κουλοριώτης.
Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ε.Π.Ζ., όπως αυτή αναφέρεται στην τρίτη παράγραφο
της εισήγησης;
Υπέρ της εισήγησης της Ε.Π.Ζ. ψήφισαν εικοσιένα (21) δημοτικοί σύμβουλοι, οι:
Τ.Χατζηαθανασίου, Α.Λαζαρίδης, Θ.Αγγελίνας, Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Ασλάνογλου,
Γ.Σοφιανίδης,
Β.Παπαδόπουλος,
Χ.Κούτρας,
Δ.Κουλουριώτης,
Δ.Τραπεζανλής,
Π.Τσαπαρόπουλος, Σ.Διαμάντης, Μ.Παπαϊωάννου, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Γ.Ορφανίδης,
Σ.Ελευθεριάδου, Β.Λυκοστράτης, Θ.Κορωνάς, Ν.Μωυσιάδης, Λ.Ακριβόπουλος.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Μ.Σουμελίδης, Α.Αποστολόπουλος,
Π.Παπαδίνα, Ν.Μπέκης.
Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ε.Π.Ζ., όπως αυτή αναφέρεται στην τέταρτη παράγραφο
της εισήγησης;
Υπέρ της εισήγησης της Ε.Π.Ζ. ψήφισαν εικοσιένα (21) δημοτικοί σύμβουλοι, οι:
Τ.Χατζηαθανασίου, Α.Λαζαρίδης, Θ.Αγγελίνας, Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Ασλάνογλου,
Γ.Σοφιανίδης,
Β.Παπαδόπουλος,
Χ.Κούτρας,
Δ.Κουλουριώτης,
Δ.Τραπεζανλής,
Π.Τσαπαρόπουλος, Σ.Διαμάντης, Μ.Παπαϊωάννου, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Γ.Ορφανίδης,
Σ.Ελευθεριάδου, Β.Λυκοστράτης, Θ.Κορωνάς, Ν.Μωυσιάδης, Λ.Ακριβόπουλος.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Μ.Σουμελίδης, Α.Αποστολόπουλος,
Π.Παπαδίνα, Ν.Μπέκης.
Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ε.Π.Ζ., όπως αυτή αναφέρεται στην πέμπτη παράγραφο
της εισήγησης;
Υπέρ της εισήγησης της Ε.Π.Ζ. ψήφισαν εικοσιένα (21) δημοτικοί σύμβουλοι, οι:
Τ.Χατζηαθανασίου, Α.Λαζαρίδης, Θ.Αγγελίνας, Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Ασλάνογλου,
Γ.Σοφιανίδης,
Β.Παπαδόπουλος,
Χ.Κούτρας,
Δ.Κουλουριώτης,
Δ.Τραπεζανλής,
Π.Τσαπαρόπουλος, Σ.Διαμάντης, Μ.Παπαϊωάννου, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Γ.Ορφανίδης,
Σ.Ελευθεριάδου, Β.Λυκοστράτης, Θ.Κορωνάς, Ν.Μωυσιάδης, Λ.Ακριβόπουλος.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Μ.Σουμελίδης, Α.Αποστολόπουλος,
Π.Παπαδίνα, Ν.Μπέκης.
Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ε.Π.Ζ., όπως αυτή αναφέρεται στην έκτη παράγραφο της
εισήγησης;
Υπέρ της εισήγησης της Ε.Π.Ζ. ψήφισαν εικοσιένα (21) δημοτικοί σύμβουλοι, οι:
Τ.Χατζηαθανασίου, Α.Λαζαρίδης, Θ.Αγγελίνας, Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Ασλάνογλου,
Γ.Σοφιανίδης,
Β.Παπαδόπουλος,
Χ.Κούτρας,
Δ.Κουλουριώτης,
Δ.Τραπεζανλής,
Π.Τσαπαρόπουλος, Σ.Διαμάντης, Μ.Παπαϊωάννου, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Γ.Ορφανίδης,
Σ.Ελευθεριάδου, Β.Λυκοστράτης, Θ.Κορωνάς, Ν.Μωυσιάδης, Λ.Ακριβόπουλος.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Μ.Σουμελίδης, Α.Αποστολόπουλος,
Π.Παπαδίνα, Ν.Μπέκης.
Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ε.Π.Ζ., όπως αυτή αναφέρεται στην έβδομη παράγραφο
της εισήγησης;
Υπέρ της εισήγησης της Ε.Π.Ζ. ψήφισαν είκοσι δύο (22) δημοτικοί σύμβουλοι, οι:
Τ.Χατζηαθανασίου, Α.Λαζαρίδης, Θ.Αγγελίνας, Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Ασλάνογλου,
Γ.Σοφιανίδης,
Β.Παπαδόπουλος,
Χ.Κούτρας,
Δ.Κουλουριώτης,
Δ.Τραπεζανλής,
Π.Τσαπαρόπουλος, Σ.Διαμάντης, Μ.Παπαϊωάννου, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Γ.Ορφανίδης,
Σ.Ελευθεριάδου, Β.Λυκοστράτης, Θ.Κορωνάς, Ν.Μωυσιάδης, Μ.Σουμελίδης, Λ.Ακριβόπουλος.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Αποστολόπουλος, Π.Παπαδίνα,
Ν.Μπέκης.
Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ε.Π.Ζ., όπως αυτή αναφέρεται στην όγδοη παράγραφο
της εισήγησης;
Υπέρ της εισήγησης της Ε.Π.Ζ. ψήφισαν δεκατρεις (13) δημοτικοί σύμβουλοι, οι:
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Τ.Χατζηαθανασίου, Α.Λαζαρίδης, Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Γ.Σοφιανίδης,
Β.Παπαδόπουλος, Δ.Τραπεζανλής, Π.Τσαπαρόπουλος, Μ.Παπαϊωάννου, Θ.Τέτος, Γ.Ορφανίδης,
Σ.Ελευθεριάδου, Β.Λυκοστράτης.
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Θ.Αγγελίνας, Χ.Κούτρας,
Δ.Κουλουριώτης, Σ.Διαμάντης, Α.Σιακαβάρας, Ν.Μωυσιάδης, Λ.Ακριβόπουλος.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Θ.Κορωνάς, Μ.Σουμελίδης,
Α.Αποστολόπουλος, Π.Παπαδίνα, Ν.Μπέκης
Μπέκης: Για την ένατη παράγραφο της εισήγησης θα ήθελα να ρωτήσω, αν έρθουν
αυτοκίνητα χρηματαποστολών τι γίνεται;
Δήμαρχος: Μπορούμε να αφήσουμε ένα χώρο πλάτους 1,5-2 μέτρων για να μπορεί να
γίνει κάτι τέτοιο
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ε.Π.Ζ., όπως αυτή αναφέρεται στην ένατη
παράγραφο της εισήγησης;
Υπέρ της εισήγησης της Ε.Π.Ζ. ψήφισαν είκοσι δύο (22) δημοτικοί σύμβουλοι, οι:
Τ.Χατζηαθανασίου, Α.Λαζαρίδης, Θ.Αγγελίνας, Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Ασλάνογλου,
Γ.Σοφιανίδης,
Β.Παπαδόπουλος,
Χ.Κούτρας,
Δ.Κουλουριώτης,
Δ.Τραπεζανλής,
Π.Τσαπαρόπουλος, Σ.Διαμάντης, Μ.Παπαϊωάννου, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Γ.Ορφανίδης,
Σ.Ελευθεριάδου, Β.Λυκοστράτης, Θ.Κορωνάς, Ν.Μωυσιάδης, Μ.Σουμελίδης, Λ.Ακριβόπουλος.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Αποστολόπουλος, Π.Παπαδίνα,
Ν.Μπέκης.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ε.Π.Ζ., όπως αυτή αναφέρεται στην δέκατη
παράγραφο της εισήγησης;
Υπέρ της εισήγησης της Ε.Π.Ζ. ψήφισαν είκοσι δύο (22) δημοτικοί σύμβουλοι, οι:
Τ.Χατζηαθανασίου, Α.Λαζαρίδης, Θ.Αγγελίνας, Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Ασλάνογλου,
Γ.Σοφιανίδης,
Β.Παπαδόπουλος,
Χ.Κούτρας,
Δ.Κουλουριώτης,
Δ.Τραπεζανλής,
Π.Τσαπαρόπουλος, Σ.Διαμάντης, Μ.Παπαϊωάννου, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Γ.Ορφανίδης,
Σ.Ελευθεριάδου, Β.Λυκοστράτης, Θ.Κορωνάς, Ν.Μωυσιάδης, Μ.Σουμελίδης, Λ.Ακριβόπουλος.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Αποστολόπουλος, Π.Παπαδίνα,
Ν.Μπέκης.
Λευκή ψήφο έδωσε η πρόεδρος της Δ.Κ.Βέροιας Ε.Γκόγκα
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ε.Π.Ζ., όπως αυτή αναφέρεται στην ενδέκατη
παράγραφο της εισήγησης;
Υπέρ της εισήγησης της Ε.Π.Ζ. ψήφισαν είκοσι δύο (22) δημοτικοί σύμβουλοι, οι:
Τ.Χατζηαθανασίου, Α.Λαζαρίδης, Θ.Αγγελίνας, Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Ασλάνογλου,
Γ.Σοφιανίδης,
Β.Παπαδόπουλος,
Χ.Κούτρας,
Δ.Κουλουριώτης,
Δ.Τραπεζανλής,
Π.Τσαπαρόπουλος, Σ.Διαμάντης, Μ.Παπαϊωάννου, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Γ.Ορφανίδης,
Σ.Ελευθεριάδου, Β.Λυκοστράτης, Θ.Κορωνάς, Ν.Μωυσιάδης, Μ.Σουμελίδης, Λ.Ακριβόπουλος.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Αποστολόπουλος, Π.Παπαδίνα,
Ν.Μπέκης.
Πρόεδρος: Προτείνω να αναβάλουμε τη λήψη απόφασης για την 12η παράγραφο, αφού κι
η Ε.Π.Ζ. ανέβαλε το θέμα. Συμφωνείτε;
Μέλη: Ναι.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ε.Π.Ζ., όπως αυτή αναφέρεται στην δέκατη
τρίτη παράγραφο της εισήγησης;
Μέλη: Ναι.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ε.Π.Ζ., όπως αυτή αναφέρεται στην δέκατη
τέταρτη παράγραφο της εισήγησης;
Μέλη: Ναι
Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ε.Π.Ζ., όπως αυτή αναφέρεται στην δέκατη πέμπτη
παράγραφο της εισήγησης;
Υπέρ της εισήγησης της Ε.Π.Ζ. ψήφισαν εικοσιένα (21) δημοτικοί σύμβουλοι, οι:
Τ.Χατζηαθανασίου, Α.Λαζαρίδης, Θ.Αγγελίνας, Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Ασλάνογλου,
Γ.Σοφιανίδης,
Β.Παπαδόπουλος,
Χ.Κούτρας,
Δ.Κουλουριώτης,
Δ.Τραπεζανλής,
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Π.Τσαπαρόπουλος, Σ.Διαμάντης, Μ.Παπαϊωάννου, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Γ.Ορφανίδης,
Σ.Ελευθεριάδου, Β.Λυκοστράτης, Θ.Κορωνάς, Ν.Μωυσιάδης, Λ.Ακριβόπουλος.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Μ.Σουμελίδης, Α.Αποστολόπουλος,
Π.Παπαδίνα, Ν.Μπέκης.
Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ε.Π.Ζ., όπως αυτή αναφέρεται στην δέκατη έκτη
παράγραφο της εισήγησης;
Υπέρ της εισήγησης της Ε.Π.Ζ. ψήφισαν εικοσιένα (21) δημοτικοί σύμβουλοι, οι:
Τ.Χατζηαθανασίου, Α.Λαζαρίδης, Θ.Αγγελίνας, Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Ασλάνογλου,
Γ.Σοφιανίδης,
Β.Παπαδόπουλος,
Χ.Κούτρας,
Δ.Κουλουριώτης,
Δ.Τραπεζανλής,
Π.Τσαπαρόπουλος, Σ.Διαμάντης, Μ.Παπαϊωάννου, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Γ.Ορφανίδης,
Σ.Ελευθεριάδου, Β.Λυκοστράτης, Θ.Κορωνάς, Ν.Μωυσιάδης, Λ.Ακριβόπουλος.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Μ.Σουμελίδης, Α.Αποστολόπουλος,
Π.Παπαδίνα, Ν.Μπέκης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 21-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2.- Το υπ’ αριθ. 2/2015 πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Κυκλοφοριακής
Αγωγής Πολιτών.
3.- Την υπ’ αριθ. 19/2016 απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας.
4.- Την υπ’ αριθ. 7/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.
5.- Τα συνημμένα στην εισήγηση τοπογραφικά σκαριφήματα.
6.- Το αποτέλεσμα των επί μέρους ψηφοφοριών.
7.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 83 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου
10 του Κ.Ο.Κ. και του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006.
Αποφασίζει
Α) Ομόφωνα:
1.- Αναβάλει τη λήψη απόφασης για την χορήγηση θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου
μπροστά από την είσοδο του Διαγνωστικού Κέντρου του Μ.Μαργαρίτη, προκειμένου το Τμήμα
Συγκοινωνιών-Κυκλοφορίας-Αδειών Μεταφορών του Δ.Βέροιας να διερευνήσει αν στην άδεια
λειτουργίας του Διαγνωστικού Κέντρου προβλέπεται ως προϋπόθεση η ιδιωτική θέση στάθμευσης
ασθενοφόρου.
2.- Εγκρίνει την χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Γράμμου 25, για το
υπ’ αριθ. ΝΗΖ 9599 ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο του Νικολάου Μπασδεκόπουλου.
Η δαπάνη για την τοποθέτηση της πινακίδας βαρύνει τον αιτούντα και η ισχύς της είναι
για δύο έτη. Η ανανέωση της ισχύος θα γίνεται ανά διετία μετά από προσκόμιση απαραίτητων
δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
3.- Εγκρίνει την αναδιάταξη των κιγκλιδωμάτων και των ορθοστατών στη συμβολή των
οδών Έλλης και Καμαριωτίσσης, όπως αυτά αποτυπώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό
σκαρίφημα της τεχνικής υπηρεσίας.
Β) Κατά Πλειοψηφία:
1.- Εγκρίνει την υποχρεωτική εκτροπή των οχημάτων που κατέρχονται από την οδό
Παπάγου, δεξιά στην οδό Πιερίων στον σηματοδοτούμενο κόμβο, όπως αυτό αποτυπώνεται στο
συνημμένο τοπογραφικό σκαρίφημα της τεχνικής υπηρεσίας.
Για τα οχήματα άνω των 8Τ που διέρχονται από την Ανατολική Περιφερειακή Οδό,
απαγορεύεται η είσοδός τους στην οδό Σαμψούντος (πινακίδα Ρ-13/8Τ). Στη συμβολή των οδών
Πιερίων και Σαμψούντος για τα οχήματα που έρχονται από την Επαρχιακή οδό Μελίκης Βέροιας, απαγορευτική πινακίδα Ρ-13 (8Τ) για είσοδο στην πόλη και θα αφαιρεθεί η υπάρχουσα
όμοια από τη συμβολή της Περιφερειακής Οδού με την οδό Πιερίων (κόμβος Καλιοτζίδη).
2.- Εγκρίνει την τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 (Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση)
με αρχή και τέλος επί της οδού Πιερίων, ώστε να είναι ελεύθερη η δίοδος προς την οδό
Τσακάλωφ.
3.- Εγκρίνει την τοποθέτηση καθρέπτη στη συμβολή των οδών Ίωνος και Διός.
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4.- α) Απορρίπτει το αίτημα της Ε.Χατζηκυριακίδου για τη χορήγηση θέσης
στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν του καταστήματός της (φαρμακείο επί της οδού Αγ.
Δημητρίου) και
β) Εγκρίνει την κατασκευή διάβασης πεζών επί της οδού Αγ. Δημητρίου στη συμβολή
της με την οδό Αγγέλων, σε συνέχεια της κίνησης επί του πεζοδρομίου της οδού Έλλης.
5.- Απορρίπτει το αίτημα της Α.Νικολαΐδου για τοποθέτηση καθρέπτη επί της οδού
Μπουμπουλίνας στη συμβολή της με την οδό Μπαδραλέξη.
6.- Τη μη τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών πασσάλων (κολωνάκια) επί του
οδοστρώματος της οδού Μητροπόλεως, από τη συμβολή της με την οδό Τρύφωνος έως τη
συμβολή της με την οδό Αγ. Δημητρίου κυρίως στα σημεία που στενεύει η οδός.
7.- Την τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων στο πεζοδρόμιο της οδού Βενιζέλου στη
συμβολή της με τις οδούς Τσούπελη και Προφήτη Ηλία.
8.- Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 416/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
την τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών πασσάλων (κολωνακίων) σε απόσταση 1,50 μ. από την
πρόσοψη της οικοδομής της οδού Ακαταμαχήτου 4.
9.- Την τοποθέτηση καθρέπτη στη συμβολή της οδού Φυτειάς – Κουστοχωρίου με την οδό
που οδηγεί προς την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου στην Τ.Κ. Φυτείας.
10.- Απορρίπτει το αίτημα του Ζώη Φλώρου για την τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών
κολωνακίων στη διάβαση πεζών επί της οδού Θερμοπυλών 11.
11.- Απορρίπτει το αίτημα της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ για την τοποθέτηση τεσσάρων (4)
σταθερών πασσάλων μπροστά από τα γραφεία της επί της οδού Σταδίου.
Γ) 1.- Η πρόταση της Δημοτικής Αστυνομίας Βέροιας για την τοποθέτηση σιδηρών
κιγκλιδωμάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Μ.Αλεξάνδρου, από τη συμβολή της με την οδό
Κεντρικής έως τη συμβολή της με την οδό Π.Τσαλδάρη, στη δεξιά πλευρά κατά τη φορά
κυκλοφορίας των οχημάτων δεν έλαβε την απαιτούμενη πλειοψηφία που προβλέπεται στην παρ. 2
του άρθρου 79 του Ν.3463/2006.
2.- Η πρόταση της Δημοτικής Αστυνομίας Βέροιας για την τοποθέτηση εύκαμπτων
πλαστικών κολωνακίων επί του πεζοδρομίου της οδού Ακαταμαχήτου από τη συμβολή της με την
οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό Πλατάνων, στη πλευρά όπου ισχύει η μονή
αρίθμηση, δεν έλαβε την απαιτούμενη πλειοψηφία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 79
του Ν.3463/2006
Δ) Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη νομιμοποίησή της από τον Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και στη συνέχεια τη δημοσίευση περίληψης
αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα που θα γίνεται με τη φροντίδα του κάθε
φορά αντίστοιχου αρμόδιου γραφείου του Δήμου.
Κάθε προηγούμενη απόφαση που είναι αντίθετη με τις διατάξεις της ανωτέρω ρύθμισης
τροποποιείται ή καταργείται αντίστοιχα.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 153 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Μ.
Λ.
Σ.
Γ.
Ε.
Χ.
Α.
Θ.
Μ.
Α.
Γ.
Ι.
Σ.
Η.
Ν.
Π.
Α.
Σ.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Σιακαβάρας
Τέτος
Σουμελίδης
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Στουγιάννος
Μελιόπουλος

Σ.
Ι.
Η.
Ν.
Ε.

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κωτσιαντής
Σιδηρόπουλος
Μπατσαράς
Αγγέλου
Μοτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 4-4-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

