ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 20/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 456/2001
Περίληψη
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Σήμερα 20 Αυγούστου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 16-8-2001
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 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.
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Ποτουρίδης
Κουρουζίδης
Πουλασουχίδης
Aσλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Τάκης
Πιτούλιας
Κεσίδης
Σουμελίδης
Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής

Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
--------

Δ. Ταχματζίδης
Μ. Γαβρίδης
Γ. Ουρσουζίδης
Ν. Χαμαλής
Ν. Ουσουλτζόγλου
Σ. Γεωργιάδης
Ι. Τριανταφυλλίδης
Απόντες Δημαρχιακοί
Α. Ταραλάς
Πάρεδροι
Σ. Παναγιωτίδης
Χ. Μουτσιόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Ε. Λευκοπούλου
Γ. Μανακούλης
Π. Αγαθαγγελίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
432/2001 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Β.
Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου –
Καραχατζή.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 433/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και
επανήλθε κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 434/2001
απόφασης.
3) Κατά τη συζήτηση πρακτικού του 19ου θέματος
αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 447/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Πέτκος, Π.
Πιτούλιας.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 456/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Πέτκος.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 464/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ. Πέτκος.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 30ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την με αριθ. 479/2001 απόφαση
της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Βέροιας σύμφωνα με την οποία αυτή εισηγείται
στο Δημοτικό Συμβούλιο τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
Α. Ομόφωνα: Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τις παρακάτω
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
1. Την διαμόρφωση ειδικών χώρων στάθμευσης δικύκλων.
Α. Στην οδό Παστέρ από το ύψος της οδού Εληάς μέχρι την οδό Εδέσσης από την
δεξιά πλευρά.
Β. Στην οδό Παστέρ από το ύψος της οδού Εληάς μέχρι την οδό 28ης Οκτωβρίου από
την δεξιά πλευρά με απαγόρευση στάθμευσης από την αριστερή πλευρά.
Γ. Στο τρίγωνο Ανοίξεως και Καρακωστή απέναντι από τους Αγ. Αναργύρους και
από τις δύο πλευρές (πρώην καφετέρια Αθηναία).
2. Την παραχώρηση μιας θέσεως στάθμευσης στον κ. Καραγιάννη Δημήτριο,
λόγω αναπηρίας, επί της οδού Μητροπόλεως μπροστά από το κατάστημα του
κ. Εκμεκτσόγλου.
3. Την τοποθέτηση μειοτήρων ταχύτητος (σαμαράκια) και ματιών γάτας στον
κεντρικό δρόμο του Τριποτάμου, στα σημεία που δεν διέρχεται αστική
συγκοινωνία και την χορήγηση των σχετικών πιστώσεων.
4. Την παραχώρηση προτεραιότητας στους κάτωθι δρόμους του Προμηθέα
α. Στην οδό Κίμωνος έναντι όλων πλην της οδού Ακροπόλεως.
β. Στην οδό Σοφοκλέους εκτός της Ακροπόλεως και της Ηλέκτρας.
γ. Στην οδό Πύρρου εκτός της Ακροπόλεως και Φωκίωνος.
δ. Στην οδό Βουλγαροκτόνου εκτός της Σοφοκλέους, Πύρρου και Φωκίωνος.
ε. Στην οδό Ηλέκτρας εκτός της Πύρρου και Κίμωνος.
5. Την μονοδρόμηση τμήματος της οδού Τρεμπεσίνας από Ανοίξεως μέχρι
Καπετάν Ευκλείδη με κατεύθυνση προς την οδό Ρόδων.
6. Την κατάργηση της απόφασης για πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Ανοίξεως
από Αγ. Αναργύρους μέχρι την οδό Κωττουνίου από 16/6 έως 31/8 και ώρας
20.00 μέχρι 23.00 λόγω κυκλοφοριακών αναγκών.
Β. Κατά Πλειοψηφία: Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την
παρακάτω κυκλοφοριακή ρύθμιση:
- Την τροποποίηση της υπ΄αριθ. 430/99 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
που αφορά το ωράριο τροφοδοσίας των καταστημάτων στο πεζοδρομημένο εμπορικό
κέντρο της πόλης. Επειδή η έναρξη λειτουργίας των καταστημάτων γίνεται στις 9.00
π.μ. και 17.30 μ.μ. η επιτροπή εισηγείται η τροφοδοσία να γίνεται από 9-12.00 π.μ.
και 17.30 – 21.00 μ.μ. ή ελεύθερα κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων
αλλά με φορτηγά μέχρι 4t.
Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Γεωργιάδης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Σκουμπόπουλος :Είναι η πρώτη φορά που η Δ.Ε δεν δημοσιοποίησε στον
τοπικό τύπο τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Γιατί; Ο Δ.Κ.Κ. λέει με κάθε πρόσφορο
μέσο.
Δήμαρχος :Η δημοσιότητα των αποφάσεων προβλέπεται από τον κώδικα. Ο
βασικός τρόπος δημοσιότητας είναι η τοιχοκόλληση. Και δεν γίνεται μόνο στη
συγκεκριμένη περίπτωση. Πολλές αποφάσεις της Δ.Ε κανονιστικού χαρακτήρα
τοιχοκολλούνται και πληρείται ο όρος της δημοσιότητας.
Είναι καινοτόμα η απόφαση της Επιτροπής
Κυκλοφορίας για να
τοποθετηθούν «σαμαράκια».

Προεδρεύων :Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος :Και βέβαια ο κώδικας δεν προβλέπει υποχρεωτική
δημοσίευση στον τοπικό τύπο. Τέτοιου είδους όμως αποφάσεις επιβάλλεται να
δημοσιεύονται στον τοπικό τύπο διότι αφορούν το σύνολο των συμπολιτών μας αλλά
και τους ξένους. Έπρεπε η Δ.Ε., αυτήν ειδικά την απόφαση να τη δημοσιοποιήσει, και
θα βλέπατε τότε όλον τον εμπορικό κόσμο της πόλης μας να είναι απόψε στη
συνεδρίαση και να διαμαρτύρεται για την απόφαση που παίρνουμε να
τροποποιήσουμε τον κανονισμό του εμπορικού κέντρου.
Δεν συμφωνούμε με την εισήγηση της Δ.Ε. Να γίνεται ελεύθερα η διακίνηση
αυτοκινήτων μέχρι 4 τόνους, όπως εισηγείται η επιτροπή κυκλοφοριακού
σχεδιασμού και η Δ.Ε όλες τις ώρες και να δοθούν κάρτες ελευθέρας εισόδου σε
όλους τους καταστηματάρχες του εμπορικού κέντρου. Η αγορά της πόλης μας
βογκάει. Δεν ξέρω ποια ήταν η θέση του εμπορικού συλλόγου παλιότερα όταν
ελήφθησαν αυτά τα κυκλοφοριακά μέτρα, όμως τώρα έπρεπε να εισακουστεί και ο
εμπορικός σύλλογος που ζητάει αυτήν τη ρύθμιση που προτείνουμε εμείς, και οι
άλλες μεταφορικές εταιρείες που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους.
Δεν συμφωνούμε επίσης και με την μονοδρόμηση της οδού Αθ. Διάκου. Είναι
μεν στενός ο δρόμος, λύνει όμως πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα. Θα
δημιουργήσει περισσότερα αν μονοδρομηθεί.
Κόλβατζης :Σ΄ότι αφορά τη μονοδρόμηση της οδού Αθ. Διάκου η Δ.Ε με την
αριθ. 392/2001 απόφασή της απορρίπτει την κυκλοφοριακή ρύθμιση και στην
υπ΄αριθ. 479/2001 απόφασή της δεν την εισηγείται. Αρα δεν τίθεται θέμα
μονοδρόμηση της Αθ. Διάκου.
Προεδρεύων: Συμφωνεί το σώμα με το (Α) σκέλος της απόφασης της Δ.Ε.;
Σύμβουλοι: Ναι.
Προεδρεύων: Ποιοι συμφωνούν με το (Β) σκέλος της απόφασης;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 11 σύμβουλοι:
Μ. Ποτουρίδης, Ι. Κουρουζίδης, Κ. Πουλασουχίδης, Κ. Ασλάνογλου, Α. Δελαβερίδης,
Δ. Πέτκος, Κ. Κόλβατζης, Ε. Λελεκάκης, Λ. Τάκης, Α. Κεσίδης, Μ. Σουμελίδης.
Προεδρεύων: Ποιοι καταψηφίζουν;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 7 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Λ. Τσαβδαρίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή, Ε. Κουκουρδής.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την με αριθ. 479/2001 απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Βέροιας.
2.- Την με αριθ. 430/99 απόφασή του.
3.- Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων καθώς
και την τροπ/ση του ωραρίου τροφοδοσίας των κατ/μάτων στο πεζοδρομημένο
εμπορικό κέντρο της πόλης.
4.- 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
Α) Ομόφωνα: Εγκρίνει τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
1.Την διαμόρφωση ειδικών χώρων στάθμευσης δικύκλων.
Α. Στην οδό Παστέρ από το ύψος της οδού Εληάς μέχρι την οδό Εδέσσης από την
δεξιά πλευρά.

Β. Στην οδό Παστέρ από το ύψος της οδού Εληάς μέχρι την οδό 28ης Οκτωβρίου από
την δεξιά πλευρά με απαγόρευση στάθμευσης από την αριστερή πλευρά.
Γ. Στο τρίγωνο Ανοίξεως και Καρακωστή απέναντι από τους Αγ. Αναργύρους και
από τις δύο πλευρές (πρώην καφετέρια Αθηναία).
2.Την παραχώρηση μιας θέσεως στάθμευσης στον κ. Καραγιάννη Δημήτριο,
λόγω αναπηρίας, επί της οδού Μητροπόλεως μπροστά από το κατάστημα του κ.
Εκμεκτσόγλου.
3.Την τοποθέτηση μειοτήρων ταχύτητος (σαμαράκια) και ματιών γάτας στον
κεντρικό δρόμο του Τριποτάμου, στα σημεία που δεν διέρχεται αστική
συγκοινωνία και την χορήγηση των σχετικών πιστώσεων.
4.Την παραχώρηση προτεραιότητας στους κάτωθι δρόμους του Προμηθέα
α. Στην οδό Κίμωνος έναντι όλων πλην της οδού Ακροπόλεως.
β. Στην οδό Σοφοκλέους εκτός της Ακροπόλεως και της Ηλέκτρας.
γ. Στην οδό Πύρρου εκτός της Ακροπόλεως και Φωκίωνος.
δ. Στην οδό Βουλγαροκτόνου εκτός της Σοφοκλέους, Πύρρου και Φωκίωνος.
ε. Στην οδό Ηλέκτρας εκτός της Πύρρου και Κίμωνος.
5.Την μονοδρόμηση τμήματος της οδού Τρεμπεσίνας από Ανοίξεως μέχρι
Καπετάν Ευκλείδη με κατεύθυνση προς την οδό Ρόδων.
6.Την κατάργηση της απόφασης για πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Ανοίξεως
από Αγ. Αναργύρους μέχρι την οδό Κωττουνίου από 16/6 έως 31/8 και ώρας
20.00 μέχρι 23.00 λόγω κυκλοφοριακών αναγκών.
Β) Κατά Πλειοψηφία: Εγκρίνει την τροπ/ση της υπ’ αριθ. 430/99 απόφασής
του στο σκέλος που αφορά το ωράριο τροφοδοσίας των καταστημάτων στο
πεζοδρομημένο εμπορικό κέντρο της πόλης ώστε αυτή να γίνεται από 09.00 έως
12.00 και 17.30 έως 21.00 ή ελεύθερα κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων
αλλά με φορτηγά μέχρι 4 τόννους.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 456/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Βέροια 13-9-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Λ.
Θ.
Ι.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής

