ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 27/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 581/2001
Περίληψη
Αναπροσαρμογή
αντιτίμου
κάρτας
ελεγχόμενης
στάθμευσης,
προστίμου
παράνομης στάθμευσης και μηνιαίας κάρτας
ελεγχόμενης στάθμευσης.
Σήμερα 29 Οκτωβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 25-10-2001 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 29 μέλη.
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Ποτουρίδης
Κουρουζίδης
Ταχματζίδης
Γαβρίδης
Πουλασουχίδης
Aσλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Τάκης
Ουσουλτζόγλου
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Πιτούλιας
Κεσίδης
Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σιδηρόπουλος
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής
Μανακούλης
Αγαθαγγελίδης
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Σουμελίδης
Ταραλάς
Τσαβδαρίδης
Λευκοπούλου

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
--------

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
574/2001 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 577/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Πιτούλιας.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 578/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και
επανήλθε κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 580/2001
απόφασης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 582/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 586/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Κεσίδης, Θ.
Σιδηρόπουλος, Π. Αγαθαγγελίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 590/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κουρουζίδης, Ν.
Χαμαλής, Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 36ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-10-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Κυριαζή Κόλβατζη, που έχει ως εξής:
Με την 498/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζεται το
αντίτιμο (ειδικό τιμολόγιο) της κάρτας στάθμευσης σε χώρους ελεγχόμενης
στάθμευσης προορισμένου χρόνου.
Α)Σε 200 δρχ. (0,59 ΕΥΡΩ) ανά ώρα για όλους τους χώρους της ελεγχόμενης
στάθμευσης.
Β)Εγκρίνει την αναπροσαρμογή του αντιτίμου (ειδικού τιμολογίου) για την
έκδοση του ειδικού σήματος για κατοίκους πεζοδρομημένων περιοχών, ως εξής:
1)Εξάμηνης διάρκειας από 4.800 δρχ. σε 6.000 δρχ. (17,61 ΕΥΡΩ).
2)Ετήσιας διάρκειας από 8.600 δρχ.σε 11.000 δρχ. (32,30 ΕΥΡΩ).
Γ)Εγκρίνει τη θέσπιση μηνιαίας κάρτας στάθμευσης για όλους τους χώρους
της ελεγχόμενης στάθμευσης που θα αναγράφει τον αριθμό κυκλοφορίας του
οχήματος κλπ. το αντίτιμο της οποίας ορίζεται ως εξής:
1)Για ένα όχημα το ποσό των 10.000 δρχ. (29,35 ΕΥΡΩ).
2)Για κάθε επιπλέον όχημα το ποσό των 5.000 δρχ. το καθένα (14,70 ΕΥΡΩ).
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 25-102001 εισήγηση της επιτροπής οικονομικών του Δ.Σ. με την οποία αυτή εισηγείται
ομόφωνα: Να μη γίνει καμία αναπροσαρμογή.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Χαμαλής :Η επιτροπή προτείνει να μη γίνει καμία αναπροσαρμογή του
αντιτίμου της κάρτας ελεγχόμενης στάθμευσης.
Μία παρατήρηση μόνο. Εκ του νόμου το πρόστιμο των παραβατών δεν μπορεί
να είναι πάνω από 5.000 δρχ.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση και την παρατήρηση του
προέδρου της επιτροπής κ. Ν. Χαμαλή;
Σύμβουλοι: Ναι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 18-10-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Κ. Κόλβατζη.
2.- Την με αριθ. 498/2000 απόφασή του με την οποία καθορίστηκε το αντίτιμο (ειδικό
τιμολόγιο) των καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης, του προστίμου στους παραβάτες
ελεγχόμενης στάθμευσης και η αξία του ειδικού σήματος που χορηγείται σε
κατοίκους πεζοδρομημένων περιοχών για το έτος 2001.
3.- Την από 25-10-2001 εισήγηση της επιτροπής οικονομικών του Δ.Σ.
4.- Την παρατήρηση του προέδρου της επιτροπής οικονομικών του Δ.Σ. Ν. Χαμαλή.
5.- Τις διατάξεις του εδαφ. ιδ, της παρ. 1 του άρθρ. 24 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) όπως
αυτές τροπ/θηκαν με τις παρ. 9, 10, 11, 12 & 13 του αρ. 9 του Ν. 2503/97.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Καθορίζει το αντίτιμο (ειδικό τιμολόγιο) της κάρτας στάθμευσης σε
χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης περιορισμένου χρόνου, να είναι αυτό που ίσχυε και
για το 2001, δηλ. σε 200 δρχ. (0,60 ΕΥΡΩ) ανά ώρα για όλους τους χώρους της
ελεγχόμενης στάθμευσης.
Β) Εγκρίνει τη μη αναπροσαρμογή του αντιτίμου (ειδικού τιμολογίου) για την
έκδοση του ειδικού σήματος για κατοίκους πεζοδρομημένων περιοχών, και να
παραμείνει αυτό που ίσχυε και για το έτος 2001, δηλ.:

α) Εξάμηνης διάρκειας σε 6.000 δρχ. (17,60 ευρώ).
β) Ετήσιας διάρκειας σε 11.000 δρχ. (32,30 ευρώ).
Γ) Εγκρίνει την αναπροσαρμογή του προστίμου σε παραβάτες της
ελεγχόμενης στάθμευσης από 6.000 δρχ.σε 5.000 δρχ. (14,70 ευρώ).
Στους παραβάτες που θα καταβάλουν το βεβαιωθέν πρόστιμο εντός 10ημέρου
από την ημέρα της παράβασης, θα γίνεται έκπτωση 1.500 δρχ. (4,40 ευρώ).
Δ) Εγκρίνει τη μη αναπροσαρμογή του αντιτίμου για την έκδοση της μηνιαίας
κάρτας στάθμευσης για όλους τους χώρους της ελεγχόμενης στάθμευσης και να
παραμείνει αυτό που ίσχυε και για το έτος 2001, δηλ.:
1. Για ένα όχημα στο ποσό των 10.000 δρχ. (29,50 ευρώ).
2. Για κάθε επιπλέον όχημα στο ποσό των 5.000 δρχ. (14,70 ευρώ) το καθένα.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2002.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 581/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Γαβρίδης
Πουλασουχίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Τάκης
Ουσουλτζόγλου
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Πιτούλιας
Κεσίδης

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 26-11-2001
Ο Δήμαρχος
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Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής
Μανακούλης
Αγαθαγγελίδης

