ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 20/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 633/2010
Περίληψη
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Σήμερα 20 Σεπτεμβρίου του έτους 2010 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 16-9-2010 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 21 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
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Κ.
Σ.
Μ.
Γ.

Aπόντες
Χατζηαθανασίου
Τσαπαρόπουλος
Συμεωνίδης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Σ. Κρομμύδας
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
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. Ν.
Τσιαμήτρος, Α. Παπαστεργίου, Ε. Σοφιανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Γ. Κάκαρης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 623/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 6242010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 628/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Χ. Γεωργιάδης, Ι. Ακριβόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Ε. Γουναράς.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 629/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 630/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Α.
Δελαβερίδης και.
8) Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.
Κάκαρης, Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησε ο κ. Ν. Μωυσιάδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 634/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι.
Ακριβόπουλος, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 643/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.
Μωυσιάδης, Γ. Κάκαρης.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 651/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Σουμελίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 655/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης
και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 662/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Ακριβόπουλος.
14) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 663/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
15) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 664/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
16) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 665/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 26-8-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ. 79 του Ν. 3643/06 (Κ.Δ.Κ.) που αφορά
κανονιστικές αποφάσεις «Οι Δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της
αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της
κείμενης νομοθεσίας με τις οποίες θέτουν κανόνες», μεταξύ άλλων όπως αναφέρεται
στην παρ. 1α4 του ιδίου άρθρου «Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των
μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη
λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και την τοποθέτηση και
λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης των οχημάτων σε
κοινόχρηστους χώρους».
Εξάλλου στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου αναφέρεται ότι «Την έκδοση των
τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η
Δημαρχιακή Επιτροπή», ενώ στην παρ. 1 του άρθρου 82 του ιδίου νόμου που αφορά
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας αναφέρεται ότι «Οι κανονιστικές αποφάσεις που
αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό των πεζοδρόμων,
μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων 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 …».
Όμοια στην παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 (ΚΟΚ) αναφέρεται μεταξύ
άλλων ότι «μέτρα που αφορούν τη ρύθμιση κυκλοφορίας…………κλπ λαμβάνονται
με αποφάσεις Δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου με βάση μελέτες που έχουν
εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισμών
Αυτοδιοίκησης».
Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων το τεχνικό τμήμα του Δήμου Βέροιας
εισηγείται 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).
Στη συνέχεια γνωμοδότησε η επιτροπή κυκλοφοριακού σχεδιασμού και
κυκλοφοριακής αγωγής πολιτών του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, που
συνεδρίασε γι’ αυτό το σκοπό την 15-04-10. Στην συνέχεια συνεδρίασε η
Δημαρχιακή Επιτροπή και με την υπ’ αριθμ. 526/2010 ενέκρινε τις κυκλοφορικές
ρυθμίσεις.
Ύστερα από τα παραπάνω υποβάλλουμε την Τεχνική Έκθεση (διαγράμματα),
το πρακτικό της συνεδρίασης της επιτροπής κυκλοφοριακού σχεδιασμού και
κυκλοφοριακής αγωγής πολιτών και την 526/2010 απόφαση της Δημαρχιακής
Επιτροπής και καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την οριστική
έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 26-8-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δ.
Δάσκαλου.
2.- Την αριθ. 526/2010 απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Βέροιας.
3.- Την κατατεθείσα μελέτη από την ΑΝ.Α.Ε. Δήμου Βέροιας.
4.- Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων στις
παραπάνω οδούς.
5.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
1. Τη δημιουργία κυκλικών κόμβων στην περιοχή του Προμηθέα στις παρακάτω
θέσεις:

o 1ος κόμβος - στη συμβολή των οδών Ακροπόλεως, Κίμωνος, Μ. Ασίας και
Σικελιανού.
o 2ος κόμβος - στη συμβολή των οδών Ακροπόλεως και Θερμοπύλων.
o 3ος κόμβος - στη συμβολή των οδών Ακροπόλεως, Αγαμέμνονος,
Αμπελοκήπων και Φίλωνος.
o 4ος κόμβος - στη συμβολή των οδών Ακροπόλεως, Φιλήμονος και 25ης
Μαρτίου.
2.α Την τοποθέτηση των παρακάτω πινακίδων:
- Ρ-32 (περιορισμός μέγιστης ταχύτητας 30χλμ/ώρα) στην είσοδο των κόμβων.
- (Κ-30) «προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία» στην είσοδο των κόμβων.
- STOP (Ρ-2) «παραχώρησης προτεραιότητας» στην είσοδο των κόμβων
2.β Τη δημιουργία διαβάσεων πεζών και την τοποθέτηση πινακίδων (Π-21)
«Διάβαση πεζών» σε όλους τους κόμβους.
2.γ Την τοποθέτηση πινακίδων (Ρ-3) «οδός προτεραιότητας» μέσα στους
κυκλικούς κόμβους.
2.δ Την τοποθέτηση πινακίδων στις νησίδες που θα δημιουργηθούν:
α) υποχρεωτικό πέρασμα από δεξιά νησίδας σε συνδυασμό με Ρ-52 (Π-77) και
β) υποχρεωτικό πέρασμα από δεξιά ή αριστερά νησίδας σε συνδυασμό με Ρ-52 (Π-79)
2.ε Την τοποθέτηση πινακίδων (Ρ-40) «απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης»
κατά την κυκλική πορεία στους πρώτο, δεύτερο και τρίτο κόμβους.
3. Την οριοθέτηση κίτρινης γραμμής για θέση ενός λεοφωρείου στην οδό Πιερίων
έμπροσθεν από το πρακτορείο υπεραστικών λεοφωρείων Ιωαννίνων, Γρεβενών κ.λ.π.,
σε συνεργασία της τεχνικής υπηρεσίας με τον πράκτορα (ο οποίος θα φροντίσει για
την ενημέρωση των οδηγών σχετικά με την ορθή τήρηση της στάθμευσης).
Εφόσον μέχρι τις 31-12-10 συνεχίσουν να δημιουργούνται τα ίδια
προβλήματα στην οδό Πιερίων έμπροσθεν από το παραπάνω πρακτορείο
υπεραστικών λεοφωρείων (διπλοπαρκάρισμα λεωφορείων, παράνομη στάθμευση Ι.Χ.
κλπ.), που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των διερχομένων αλλά και των επιβατών,
θα κινηθεί η διαδικασία απομάκρυνσής του από την εν λόγω περιοχή.
Ε) Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη νομιμοποίησή της από τον Γενικό
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 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 απόφασή του που είναι αντίθετη με τις διατάξεις της
παρούσας, τροποποιείται ή καταργείται ανάλογα.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 633 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
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Ν.
Μ.
Γ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

Σ.
Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Κρομμύδας

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 6-10-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης

