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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 18/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 320/2021
Περίληψη
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
Σήμερα 20 Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση: α) δια ζώσης, στο Δημαρχείο, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46 και β) με τηλεδιάσκεψη (με
χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) ύστερα από την με ημερομηνία
16-12-2021 γραπτή πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους και τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και
τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 37 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Λ.Ακριβόπουλος, Σ.Στουγιάννος,
Κ.Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, Π.Μουχτάρη, Γ.Δεμερτζίδης
8) Β.Λυκοστράτης, 9) Κ.Γρηγοριάδης, 10) Θ.Κορωνάς, 11) Α.
Λαζαρίδης, 12) Α.Σιδηρόπουλος, 13) Α.Δέλλας, 14)
Λ.Ασλανίδης, 15) Γ.Μπατσαρά, 16) Σ.Τζήμα, 17) Ε.Κελεσίδης,
18) Κ.Βασιλειάδης, 19) Κ.Παλουκίδης, 20) Δ.Πυρινός, 21)
Χ.Τσιούντας, 22) Ν.Λαζόπουλος, 23) Π.Παυλίδης, 24) Μ.
Σουμελίδης, 25) Γ.Μιχαηλίδης, 26) Χ.Κελεσίδης, 27) Ν.Αγγέλου,
28) Γ.Γουλτίδης 29) Β.Στεφανόπουλος, 30) Α.Μαρκούλης, 31)
Κ.Τροχόπουλος, 32) Κ.Θεοδωρίδης, 33) Δ.Τσανακτσίδης, 34)
Δ.Ράλλη, 35) Χ.Τσολακίδης 36) Γ.Μελιόπουλος, 37)
Ι.Τσαναξίδης.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης, Ι.Σιδηρόπουλος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης,
Γ.Λιλιόπουλος, Κ.Τζήμας, Α.Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α.Τσαπράνης, Ν.Μαργαριτόπουλος,
Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ.Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π.Ποταμόπουλος,
Α.Πιτούλιας, Μ.Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ.
Κ.Βασιλειάδης.
2) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ Χ.Κελεσίδης, Χ.Τσολακίδης, Μ.Σουμελίδης και ο κ.
Ι.Μελιόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ Ν.Αγγέλου, Θ.Κορωνάς,
Ν.Λαζόπουλος, Δ.Ράλλη, Β.Στεφανόπουλος, Α.Λαζαρίδης, Θ.Θεοδωρίδης, Ι.Τσαναξίδης και προσήλθε ο κ. Κ.Βασιλειάδης.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 13-12-2021 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών
Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 75 & γ του ΚΔΚ (Ν 3463-2006) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο
94 του Ν 3852-2010 (Καλλικράτης), στις αρμοδιότητες των Δήμων είναι και τας εξής:
«4. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και
κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα η
λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
13. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους
χώρους.
16. Η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και η μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη
των εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου του δήμου.
17. Ο καθορισμός των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των
στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και ο καθορισμός των
προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών
γραμμών.
23. Ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής
επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.
24. Η απαγόρευση της δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.»..
Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 73 άρθρο του Ν. 3852/2010 "Επιτροπή Ποιότητας ΖωήςΑρμοδιότητες":
«....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.
Με βάση τα παραπάνω οτιδήποτε μέτρο ήθελε ληφθεί από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο
του Δήμου (Δημ. Συμβ.) θα έπρεπε να ντυθεί τον μανδύα της κανονιστικής απόφασης του άρθρου
79 του ΚΔΚ και να σταλεί για έγκριση στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης, ύστερα από έλεγχο της αρμόδιας Υπηρεσίας του, δηλ. της Δνσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας.
Με σειρά εγγράφων όμως τόσο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όσο και της Ανωτέρω
Δνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, δόθηκαν οι εξής
διευκρινήσεις, για παρόμοιες υποθέσεις ρυθμίσεων που εγκρίθηκαν από τα Δημοτικά Συμβούλια
Δήμων:
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1. Το υπ’ αριθ. 10236/25-11-2014 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΣΧ Κεντρ. Μακεδονίας που
αφορά σε έλεγχο αποφάσεων του Δ.Σ Βέροιας επί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με όμοιο
χαρακτήρα …«γ. Η τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης του Κ.Ο.Κ. και φωτεινών σηματοδοτών και
η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στο πεζοδρόμιο και καθρεφτών δεν αποτελούν αρμοδιότητα της
υπηρεσίας μας. Η εγκατάσταση μέσων σήμανσης και σηματοδότησης πραγματοποιείται σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 10 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) και όχι με την παρ. 1 αρθ. 52
του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 αρθ. 46 του Ν.
3542/2007.»
2. Το υπ’ αριθ. 7641/16-10-2015 έγγραφο της Δνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το οποίο « .. Η έγκριση του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δίνεται επί κανονιστικών αποφάσεων των Δημοτικών ή
Περιφερειακών Συμβουλίων οι οποίες αφορούν μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας, όπως αυτά
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν 2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα και οι οποίες έχουν ληφθεί βάσει εγκεκριμένων μελετών. Οι αποφάσεις οι οποίες
εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα αφορούν μέτρα γενικού χαρακτήρα για ρύθμιση της
κυκλοφορίας.» ενώ παρακάτω στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται ότι «. Η διαχείριση των νομίμως
υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης δεν αποτελεί κυκλοφοριακή ρύθμιση και επαφίεται στην
πρόθεση του εκάστοτε δήμου, ανάλογα με τις ανάγκες του να τις παραχωρεί με γνώμονα το
κοινωνικό συμφέρον και τη βέλτιστη λειτουργία της κυκλοφορίας χωρίς να απαιτείται η έγκριση
τέτοιων αποφάσεων από το Γενικό Γραμματέα.»
3. Το υπ’ αριθ. 83124/24-11-2015 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης-Τμήμα Προσωπικού
της Αποκ. Δ/κσης Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με το οποίο «… Σε κάθε περίπτωση
επισημαίνουμε ότι οι Δήμοι δεν υποχρεούνται να αποστέλλουν στο πλαίσιο του ίδιου ως άνω
άρθρου (225 του Ν. 3852/2010) αντίστοιχες ατομικές αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη περαιτέρω
ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις που αφορούν σε παραχώρηση ορισμένων εκ των νομίμων θέσεων
στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους αυτών και συνιστούν στην ουσία πράξεις διαχείρισης των
χώρων αυτών σε εκτέλεση τυχόν προηγηθεισών κανονιστικών αποφάσεων για τη στάση και τη
στάθμευση, εκφεύγουν και της έγκρισης του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999.»…..
Σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ. 28076/445/25-01/2016 της Δνσης Τεχνικών
Εργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η Νέα Κυκλοφοριακή Μελέτη και
Μελέτη Στάθμευσης του Δήμου Βέροιας, η οποία ολοκληρώθηκε μετά από τη σύμφωνη γνώμη
του Δήμου Βέροιας και που εκφράσθηκε με την 582/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας, πολλές από τις παρακάτω προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν συμπεράσματα και
προτάσεις αυτής της κυκλοφοριακής μελέτης, οπότε παρέλκει η εκ νέου έκδοση άλλης
κανονιστικής απόφασης «Γενικού Χαρακτήρα».
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω,
καθώς και 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 τεχνικό τμήμα του Δήμου Βέροιας, αφού έλαβε τη γνώμη της Επιτροπής της Επιτροπής
Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Κυκλοφοριακής Αγωγής Πολιτών,
εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο
την έγκριση ή μη των παρακάτω ρυθμίσεων που προέκυψαν μετά από αιτήματα πολιτών
και διαφόρων φορέων για κυκλοφοριακά θέματα, για τα οποία συνέταξε τις ανάλογες τεχνικές
εκθέσεις ή μικρομελέτες.
1ο Θέμα
Αίτηση του Α. Κ. του Γ., ζητά την αλλαγή κατεύθυνσης της ροής κυκλοφορίας, επί του
μονοδρομημένου τμήματος της οδού Φωκίωνος, από το σημείο συμβολής αυτής με την οδό 25ης
Μαρτίου – Φιλήμονος, μέχρι την συμβολή της με την οδό Βασίλειου Βουλγαροκτόνου.
Τεχνική Έκθεση (13-12-2021)
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Ο Α. Κ. του Γ. με την υπ’ αριθμ.31832/ 24-12-19 αίτησή του ζητά:
«Την αλλαγή κατεύθυνσης της ροής κυκλοφορίας, επί του μονοδρομημένου τμήματος της
οδού Φωκίωνος, από το σημείο συμβολής αυτής με την οδό 25ης Μαρτίου – Φιλήμονος, μέχρι
την συμβολή της με την οδό Βασίλειου Βουλγαροκτόνου, με σκοπό την ομαλή και ασφαλή
διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και για ιδιαίτερους
λόγους ασφαλείας.
Επισημαίνεται ότι :
α. Η ροή της κίνησης των οχημάτων στο προαναφερόμενο τμήμα της οδού Φωκίωνος,
πραγματοποιείται με κατεύθυνση από την οδό 25ης Μαρτίου προς την οδό Βασίλειου
Βουλγαροκτόνου.
β. Η συμβολή των οδών Φωκίωνος και Φιλήμονος με την οδό 25ης Μαρτίου είναι κοινή,
καθόσον το τελευταίο τμήμα αυτών συμπίπτει, όπως εμφαίνεται και στις συνημμένες εικόνες.
γ. Η οδός Φιλήμονος είναι διπλής κατεύθυνσης, καθόσον αποτελεί τη μοναδική
ασφαλτοστρωμένη οδό, που εξυπηρετεί κατοίκους που διαμένουν σε περιοχή μετά τον ποταμό
Λιανοβρόχι.
δ. Στο ανώτερο ύψος, που συμπίπτει η οδός Φιλήμονος με την οδό Φωκίωνος,
παρουσιάζεται περιορισμένη ορατότητα, αιτία του υφιστάμενου ανάγλυφου του εδάφους, γεγονός
το οποίο σε συνδυασμό και με το περιορισμένο πλάτος των οδών, έχει ως αποτέλεσμα, την
αύξηση των πιθανοτήτων πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος μεταξύ των οχημάτων που
εισέρχονται στην οδό Φωκίωνος και εκείνων που κινούνται επί της οδού Φιλήμονος με
κατεύθυνση προς την οδό 25ης Μαρτίου».
Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη της Βέροιας, η οδός Φωκίωνος, από την συμβολή
της με την οδό Βουλγαροκτόνου, έως την οδό 25ης Μαρτίου, προτείνεται ως μονόδρομος με
κατεύθυνση προς την οδό Βουλγαροκτόνου, όπως άλλωστε λειτουργεί μέχρι σήμερα.
Για πιθανή αλλαγή της κατεύθυνσης της οδού, πρέπει να γίνει μελέτη εφαρμογής όλης της
περιοχής.
Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσίας μας προτείνει την απόρριψη του παραπάνω αιτήματος.
Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Απόφαση (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την υπηρεσία και απορρίπτει το αίτημα για αλλαγή κατεύθυνσης
της ροής κυκλοφορίας, επί του μονοδρομημένου τμήματος της οδού Φωκίωνος, από το σημείο
συμβολής αυτής με την οδό 25ης Μαρτίου – Φιλήμονος, μέχρι την συμβολή της με την οδό
Βασίλειου Βουλγαροκτόνου.
2ο Θέμα
Αίτηση του Β. Χ. του Θ. ζητά μόνιμη θέση στάθμευσης, για το υπ’αριθμ. ΗΜΟ 1120
ΙΧΕ αυτοκίνητο του, λόγω 80% αναπηρίας του.
Τεχνική Έκθεση (13-12-2021)
Ο Β. Χ. του Θ. με την υπ’ αριθμ. 26292/22-09-2021 αίτησή του ζητά:
«μόνιμη θέση στάθμευσης, για το υπ’αριθμ. ΗΜΟ 1120 ΙΧΕ αυτοκίνητο του, λόγω 80%
αναπηρίας του».
Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι στην οδό Ανοίξεως 7, στην εσοχή που
είναι κατασκευασμένη στο πεζοδρόμιο, με σκοπό την στάθμευση αυτοκινήτων και επειδή
προσκομίστηκαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και η κάρτα στάθμευσης αναπηρικού
οχήματος, μπορεί να χορηγηθεί θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ, η 1η θέση της εσοχής, στον αιτούντα.
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 το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Απόφαση (ομόφωνη)
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Η επιτροπή συμφωνεί με την υπηρεσία και προτείνει την χορήγηση θέσης στάθμευσης
ΑΜΕΑ στον Β.Χ. του Θ. στην εσοχή του πεζοδρομίου (1η θέση επί της οδού Ανοίξεως 7.
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.
3ο Θέμα
Αίτηση του Σ. Τ. του Β. ζητά μια γενική θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ, μπροστά από το
Κέντρο Ειδικών Αναγκών που διαθέτει, στην οδό Θεσσαλονίκης 43, στην Βέροια, με όνομα
Διεπιστημονικό Θεραπευτικό Κέντρο Τσίλης Ο.Ε.
Τεχνική Έκθεση (13-12-2021)
Ο Σ. Τ. του Β. με την υπ’ αριθμ. 26540/23-09-2021 αίτησή του ζητά:
«μια γενική θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ, μπροστά από το Κέντρο Ειδικών Αναγκών που
διαθέτει, στην οδό Θεσσαλονίκης 43, στην Βέροια, με όνομα Διεπιστημονικό Θεραπευτικό
Κέντρο Τσίλης Ο.Ε., καθώς σε τακτική βάση στον χώρο προσέρχονται άτομα με αναπηρίες κάθε
μέρα σε αναπηρικό αμαξίδιο. Το κέντρο παρέχει υπηρεσίες Λογοθεραπείας, Εργοθραπείας και
Ψυχολόγου και λειτουργεί καθημερινά από τις 9:00 έως 21:30».
Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι μπορεί να δοθεί μια θέση ΑΜΕΑ στην
οδό Θεσσαλονίκης 43, στην Βέροια.
Η ισχύς της πινακίδας ισχύει όσο λειτουργεί το παραπάνω κέντρο.
Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Απόφαση (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την υπηρεσία και προτείνει την χορήγηση γενικής θέσης
στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Θεσσαλονίκης 43.
4ο Θέμα
Αίτηση του Σ. Χ. του Ε. ζητά την τοποθέτηση ενός παραβολικού καθρέφτη δρόμου, στην
οδό Εβραίων Μαρτύρων λίγο πριν την γέφυρα που οδηγεί στην χάβρα.
Τεχνική Έκθεση (13-12-2021)
Ο Σ. Χ. του Ε. με την υπ’ αριθμ. 29944/11-10-2021 αίτησή του ζητά:
«Την τοποθέτηση ενός παραβολικού καθρέφτη δρόμου, στην οδό Εβραίων Μαρτύρων
λίγο πριν την γέφυρα που οδηγεί στην χάβρα, καθώς δεν υπάρχει καθόλου ορατότητα στην
στροφή κι έχουν προκληθεί ατυχήματα».
Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία, διαπίστωσε ότι η ορατότητα είναι σχεδόν ανύπαρκτη
με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προκληθούν ατυχήματα και συμφωνεί να
τοποθετηθεί παραβολικός καθρέφτης στο σημείο.
Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Απόφαση (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την υπηρεσία και προτείνει Την τοποθέτηση ενός παραβολικού
καθρέφτη δρόμου, στην οδό Εβραίων Μαρτύρων λίγο πριν την γέφυρα που οδηγεί στην χάβρα.
5ο Θέμα
Αίτηση του Τ. Π. του Δ. ζητά την τοποθέτηση ειδικής σήμανσης στο κατάστημα του επί
της οδού Πιερίων 131 που έχει ως δραστηριότητα το χονδρικό – λιανικό εμπόριο ζωοτροφών.
Τεχνική Έκθεση (13-12-2021)
Ο Τ. Π. του Δ. με την υπ’ αριθμ. 29143/06-10-2021 αίτησή του ζητά:
«Την τοποθέτηση ειδικής σήμανσης στο κατάστημα του επί της οδού Πιερίων 131 που
έχει ως δραστηριότητα το χονδρικό – λιανικό εμπόριο ζωοτροφών και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος
ατυχήματος λόγω της τακτικής φορτοεκφόρτωσης μεγάλων φορτηγών και μη χώρου
στάθμευσης».
Στην οδό Πιερίων υπάρχουν κατά καιρούς πολλά παρόμοια αιτήματα, τα οποία έχουν
απορριφθεί όλα. Οποιαδήποτε θέση φορτοεκφόρτωσης θα μπορούσε να διατεθεί κατόπιν
μελλοντικής μελέτης. Εξάλλου στην οδό Πιερίων η στάθμευση εναλλάσσεται διαρκώς και δεν
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παρατηρείται το φαινόμενο της μόνιμης στάθμευσης, οπότε υπάρχει η δυνατότητα για εξεύρεση
θέσης για προσωρινή στάθμευση για τις ανάγκες φορτοεκφόρτωσης στα καταστήματα.
Για τον λόγο αυτό η υπηρεσία διαφωνεί με τον ορισμό μιας θέσης φορτοεκφόρτωσης στην
συγκεκριμένη οδό επί των τρεχουσών συνθηκών.
Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Απόφαση (κατά πλειοψηφία)
Η επιτροπή συμφωνεί με την υπηρεσία και απορρίπτει το αίτημα για θέση
φορτοεκφόρτωσης στην οδό Πιερίων 131.
Κατά της πρότασης ψήφισε ο Παυλίδης Παύλος που προτείνει τη χορήγηση θέσης
φορτοεκφόρτωσης.
6ο Θέμα
Αίτηση της Ρ. Φ. του Σ. ζητά θέση στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση μπροστά στο μαγαζί
της τις ώρες λειτουργίας του
Τεχνική Έκθεση (13-12-2021)
Η Ρ. Φ. του Σ με την υπ’ αριθμ. 41339/08-12-2021 αίτησή της ζητά:
«θέση στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση στη Φωκίωνος 8, μπροστά στο μαγαζί της τις
ώρες λειτουργίας του, διότι καθημερινά έρχονται φορτηγά για να ξεφορτώσουν εμπορεύματα και
δεν υπάρχει κενός χώρος σχεδόν ποτέ. Έτσι αναγκάζονται να πηγαίνουν 1-τετράγωνα παρακάτω
δυσκολεύοντας την δουλειά τους αλλά και την κυκλοφορία των οχημάτων».
Στην περιοχή δεν παρατηρείται μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος και για τον λόγο αυτό η
υπηρεσία δεν κρίνει απαραίτητη την δέσμευση μιας θέσης φορτοεκφόρτωσης στην συγκεκριμένη
οδό επί των τρεχουσών συνθηκών.
Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά..
Απόφαση (κατά πλειοψηφία)
Η επιτροπή συμφωνεί με την υπηρεσία και απορρίπτει το αίτημα για θέση
φορτοεκφόρτωσης στην Φωκίωνος 8.
Κατά της πρότασης ψήφισε ο εκπρόσωπος της Τροχαίας Ημαθίας που προτείνει τη
χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης.
7ο Θέμα
Αίτηση του Δ. Σ. του Ε ζητά να απαγορευτεί η κυκλοφορία των οχημάτων κάθε Τρίτη από
06:00 π.μ έως 14:00 μ.μ, η οδός Μ. Αλεξάνδρου από το ύψος της Κεντρικής μέχρι τον Προμηθέα.
Τεχνική Έκθεση (13-12-2021)
Ο Δ. Σ. του Ε με την υπ’ αριθμ. 17161/04-08-2021 αίτησή του ζητά:
«να απαγορευτεί η κυκλοφορία των οχημάτων κάθε Τρίτη από 06:00 π.μ έως 14:00 μ.μ, η
οδός Μ. Αλεξάνδρου από το ύψος της Κεντρικής μέχρι τον Προμηθέα».
Ο αιτών προφανώς αναφέρεται σε κυκλοφοριακή ρύθμιση την ημέρα λειτουργίας της
Λαϊκής Αγοράς, όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων στην οδό Μ. Αλεξάνδρου από την
συμβολή της με την οδό Δημοσθένους έως τη συμβολή της με την οδό Ακροπόλεως.
Επειδή ακόμη και την ημέρα της Λαϊκής Αγοράς λειτουργεί υπαίθριος χώρος στάθμευσης,
αλλά και οι επιχειρήσεις στο τμήμα της οδού Μ. Αλεξάνδρου από την συμβολή της με την οδό
Δημοσθένους έως τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής, η υπηρεσία μας διαφωνεί με το αίτημα
του κ. Δ. Σ. και προτείνει την διατήρηση της υπάρχουσας κυκλοφοριακής ρύθμισης.
Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Απόφαση (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την υπηρεσία και απορρίπτει το αίτημα για απαγόρευση
κυκλοφορίας των οχημάτων, κάθε Τρίτη από 06:00 π.μ έως 14:00 μ.μ, η οδός Μ. Αλεξάνδρου από
το ύψος της Κεντρικής μέχρι τον Προμηθέα.
8ο Θέμα
Αίτηση του Ε. Α. του Σ ζητά την χορήγηση θέσης στάθμευσης στην αδιέξοδο οδό Δ.
Σολωμού, καθώς ο ίδιος είναι κάτοικος στην Δ. Σολωμού 2.
Τεχνική Έκθεση (13-12-2021)
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Ο Ε. Α. του Σ με την υπ’ αριθμ. 41390/08-12-2021 αίτησή του ζητά:
«Την χορήγηση θέσης στάθμευσης στην αδιέξοδο οδό Δ. Σολωμού, καθώς ο ίδιος είναι
κάτοικος στην Δ. Σολωμού 2».
Το συγκεκριμένο τμήμα οδού είναι πεζοδρομημένο και δεν υπάρχει η δυνατότητα
στάθμευσης των κατοίκων των όμορων οικοδομών.
Εξάλλου δεν υπάρχει λόγος υγείας ή αναπηρίας για δέσμευση θέσης στάθμευσης και γι’
αυτό η υπηρεσία μας δεν συμφωνεί με το αίτημα του κ. Ε.Α.
Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Απόφαση (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την υπηρεσία και απορρίπτει το αίτημα για θέση στάθμευσης
στην οδό Σολωμού 2.
9ο Θέμα
Αίτηση αθλητικού σωματείου ζητά δυο (2) θέσεις στάθμευσης, ΑΜΕΑ για το γραφείο του
Α.Σ. Αμεα Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ¨ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ’ το οποίο βρίσκεται στην Λεωφόρο Στρατού με
Επίκουρου 8 (γωνία), στη Βέροια (εργατικές κατοικίες).
Τεχνική Έκθεση (13-12-2021)
Το αθλητικό σωματείο με την υπ’ αριθμ. 32422/22-10-2021 αίτησή του ζητά:
«δυο (2) θέσεις στάθμευσης, ΑΜΕΑ για το γραφείο του Α.Σ. Αμεα Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
¨ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ’ το οποίο βρίσκεται στην Λεωφόρο Στρατού με Επίκουρου 8 (γωνία), στη
Βέροια (εργατικές κατοικίες), διότι εκτός του ότι ο χώρος χρησιμοποιείται ως έδρα του
σωματείου, χρησιμοποιείται παράλληλα και ως αίθουσα προπονήσεων της Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης και ως αίθουσα εκγύμνασης των τμημάτων Στίβου όταν οι καιρικές συνθήκες δεν
το επιτρέπουν.
Κατά την διάρκεια των προπονήσεων απαιτείται η στάση και στάθμευση των οχημάτων
που μεταφέρουν τους αθλητές με αναπηρίες».
Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι στην οδό Στρατού, στην εσοχή που
είναι κατασκευασμένη στο πεζοδρόμιο, έμπροσθεν του κτιρίου του Συλλόγου, με σκοπό την
στάθμευση αυτοκινήτων, μπορεί να χορηγηθεί μια (1) κάθετη θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ..
Η ισχύς της πινακίδας ισχύει όσο λειτουργεί το παραπάνω κέντρο.
Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Απόφαση (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την υπηρεσία και προτείνει τη χορήγηση μιας (1) θέσης
στάθμευσης στην οδό Στρατού μπροστά από το κτίριο Α.Σ. Αμεα Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ¨ΑΙΓΕΣ
ΒΕΡΓΙΝΑ’, στην εσοχή του πεζοδρομίου.
10ο Θέμα
Αίτηση εταιρείας ζητά να οριοθετηθούν δυο (2) θέσεις στάθμευσης μπροστά από το
ξενοδοχείο BLOSSOM στην οδό 10ης Μεραρχίας 11.
Τεχνική Έκθεση (13-12-2021)
Με την υπ’ αριθμ. 29942/14-10-2021 αίτησή η εταιρεία ζητά :
«να οριοθετηθούν δυο (2) θέσεις στάθμευσης μπροστά από το ξενοδοχείο BLOSSOM
στην οδό 10ης Μεραρχίας 11.»
Με την υπ’αριθμ. 352/96 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου προβλέπεται ότι:
Α)«…..εγκρίνει την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ως εξής: Στις περιοχές των
διατηρητέων οικισμών Κυριώτισσας – Μπαρμπούτας όπου έγιναν οι παρεμβάσεις και η
διαμόρφωση των δημοσίων χώρων, ήτοι ενδεικτικά στις οδούς τμήμα της οδού Αγγέλων, τμήμα
της οδού Ιεραρχών, , πάροδος Ιεραρχών, Πατρ. Ιωακείμ, πάροδος Πατρ. Ιωακείμ, τμήματα της
οδού Περδίκα, τμήμα της οδού Ρ. Φεραίου, τμήμα της οδού Μυτιλέκα, 10ης Μεραρχίας, Σοφού
και πάροδοι Σοφού, τμήμα της οδού Δημοσθένους, Ολγάνου κλπ., απαγορεύεται η είσοδος κάθε
οχήματος εκτός:
α) τα οχήματα τροφοδοσίας των οικιών (διανομή πετρελαίου κλπ.)
β) τα οχήματα έκτακτης ανάγκης (Ασθενοφόρα, Πυροσβεστικά, Άμεση Δράση κλπ.)
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γ)Ταξί
δ) τα οχήματα μεταφοράς δεμάτων κλπ. που φέρουν το ειδικό σήμα
ε) τα οχήματα των κατοίκων των περιοχών αυτών
Β)Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει:
Στους κατοίκους των πιο πάνω περιοχών αυτών χορηγείται ειδικό σήμα με το όποιο
δικαιούνται να εισέρχονται και να σταθμεύουν στους χώρους αυτούς.
Με την υπ’αριθμ. 338/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου προβλέπεται ότι:
«Εγκρίνει τη χορήγηση ειδικών σημάτων στις κάτωθι επιχειρήσεις, με τα όποια
επιτρέπεται η διέλευση κι η στάθμευση (όπου αυτή επιτρέπεται για τους μόνιμους κατοίκους –
κατόχους ειδικού σήματος της περιοχής)όντος της πεζοδρομημένης περιοχής της Μπαρμπούτας,
ως εξής :
1.- Δυο (2) ειδικά σήματα για την επιχείρηση του κ. Χρηστού Σουκιούρογλου.
2.- Δυο (2) ειδικά σήματα για την επιχείρηση του κ .Βασιλείου Λυκοστράτη.
3.- Ένα(1) ειδικά σήματα για την επιχείρηση του κ. Αναστασίου Σπυριδόπουλου.»
Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι το Ξενοδοχείο του αιτούντος βρίσκεται
επι της οδού 10ης Μεραρχίας (στην είσοδο της στοάς της Χάβρας, όπου παρατηρείται μεγάλη
επισκεψιμότητα, αλλά και συνεχής στάθμευσης των κατοίκων με συνέπεια να είναι σχεδόν
αδύνατη η εύρεση χώρων στάθμευσης για τους ενοίκους του Ξενοδοχείου.
Μετά από τα παραπάνω η υπηρεσία μας σε συνεχεία της υπ’αριθ. 338/2017 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή η δυναμικότητα του ξενοδοχείου είναι 2 δωματίων, προτείνει τον
καθορισμό και οριοθέτηση μιας (1) θέσης για αποβίβαση – επιβίβαση των ένοικων του
Ξενοδοχείου, επί της οδού 10ης Μεραρχίας, μπροστά στο Ξενοδοχείο, πριν την είσοδο της
Εβραϊκής συνοικίας και αφήνοντας κενό για την είσοδο στην παρακείμενη κατοικία.
Η δαπάνη τοποθέτησης των πινακίδων θα βαρύνει τον αιτούντα.
Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Απόφαση (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την υπηρεσία και προτείνει τον καθορισμό και οριοθέτηση μιας
(1) θέσης για αποβίβαση – επιβίβαση των ένοικων του Ξενοδοχείου, επί της οδού 10ης
Μεραρχίας, μπροστά στο Ξενοδοχείο, πριν την είσοδο της Εβραϊκής συνοικίας και αφήνοντας
κενό για την είσοδο στην παρακείμενη κατοικία.
Η εκπρόσωπος του Εμπορικού συλλόγου Πλιάτσικα Αθηνά διαφωνεί, διότι θεωρεί ότι
έχουν δοθεί ήδη δύο (2) θέσεις στον ίδιο.
11ο Θέμα
Αίτηση του Κ. Σ. του Γ. ζητά για την ξενοδοχειακή επιχείρηση του που βρίσκεται στην
γωνία των οδών Αγ. Δημητρίου και Καστανιάς, δυο (2) θέσεις στάθμευσης σε δημοτικό χώρο
πλησίον αυτής
Τεχνική Έκθεση (13-12-2021)
Ο Κ. Σ. του Γ. με την υπ’ αριθμ. 42280 /13-12-2021 αίτησή του ζητά:
«για την ξενοδοχειακή επιχείρησή του που βρίσκεται στην γωνία των οδών Αγ.
Δημητρίου και Καστανιάς, δυο (2) θέσεις στάθμευσης σε δημοτικό χώρο πλησίον αυτής».
Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι για την ξενοδοχειακή επιχείρηση, 16
κλινών, που βρίσκεται στην γωνία των οδών Αγ. Δημητρίου και Καστανιάς μπορεί να
παραχωρηθούν δυο (2) θέσεις στάθμευσης, στην αρχή της οδού Καστανιάς, έμπροσθεν του
ξενοδοχείου.
Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Απόφαση (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την υπηρεσία και προτείνει την χορήγηση δυο (2) θέσεων
στάθμευσης, στην αρχή της οδού Καστανιάς, έμπροσθεν του ξενοδοχείου.
Η εκπρόσωπος του Εμπορικού συλλόγου Πλιάτσικα Αθηνά διαφωνεί και προτείνει μία (1)
θέση στάθμευσης.
12ο Θέμα
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Προβλήματα χρήσης των ιρλανδικών γεφυρών στην περιοχή του εργοστασίου VENUS και
στην περιοχή Ταγαροχωρίου.
Τεχνική Έκθεση (13-12-2021)
Η υπηρεσία μας εξετάζοντας τα προβλήματα χρήσης των ιρλανδικών γεφυρών στην
περιοχή του εργοστασίου VENUS και στην περιοχή Ταγαροχωρίου και έχοντας υπ’ όψιν τα
κάτωθι:
1. Το υπ. αρίθ. 4842/19/2666162/13-12-2019 έγγραφο του τμήματος Τροχαίας Βέροιας με
το οποίο μας γνωστοποίησε τις απόψεις της για τα προβλήματα χρήσης των Ιρλανδικών
διαβάσεων στην περιοχή Ταγαροχωρίου
2. Την άποψη του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας, που είναι ότι η χρήση των διαβάσεων
αυτών καθίσταται πλέον παρακινδυνευμένη λόγω της αύξησης της συχνότητας και της έντασης
των καιρικών φαινομένων
3. Το περιστατικό παράσυρσης αυτοκινήτου από τα νερά του χειμάρρου στην διάβαση
Ταγαροχωρίου στις 11/12/2019
4. Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες διαβάσεις αποτελούν πρόχειρες λύσεις διάβασης της
κοίτης του Τριποτάμου στα συγκεκριμένα σημεία που κατασκευάστηκαν προ δεκαετιών χωρίς
καμία υδραυλική μελέτη της παροχής του ρέματος
5. Το γεγονός ότι οι σωληνωτές γέφυρες του θέματος φράσσονται πλήρως και σε συχνά
χρονικά διαστήματα από τα φερτά υλικά του ρέματος και υπάρχει μεγάλη δυσκολία απόφραξης
λόγω του μήκους και της στενότητας των σωληνώσεων
6. Το γεγονός ότι καθίσταται πλέον επισφαλής η διάβαση των εν θέματι γεφυρών καθόσον
η στάθμη της κοίτης του ποταμού μπορεί να αυξηθεί ταχύτατα σε περίπτωση βροχόπτωσης.
Και προκειμένου να υπάρχει ασφαλής και έγκαιρη προειδοποίηση των οδηγών που
προτίθενται να διασχίσουν τις εν λόγω διαβάσεις εισηγείται την ακόλουθη σήμανση.
Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Απόφαση (ομόφωνη)
Η επιτροπή συμφωνεί με την υπηρεσία και προτείνει την τοποθέτηση σήμανσης στις
ιρλανδικές γέφυρες, στην περιοχή του εργοστασίου VENUS και στην περιοχή Ταγαροχωρίου
σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο της υπηρεσίας.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Εμείς συμφωνούμε με την εισήγηση, με εξαίρεση την 5η παράγραφο αυτής, για
την οποία θα δώσουμε αρνητική ψήφο
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Δημάρχου;
Ο δημοτικός σύμβουλος Β.Λυκοστράτης απείχε από την ψηφοφορία του παρόντος
θέματος
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Π.Παυλίδης, Γ.Μιχαηλίδης, Γ.Γουλτίδης
για την 5η παράγραφο της εισήγησης
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 13-12-2021 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου
Τσαχουρίδη.
2.- Τα με αρ. πρωτ. 10236/25-11-2014 και 7641/16-10-2015 έγγραφα της Δ/νσης Περ/ντος και
Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μακεδονίας.
3.- Το με αρ. πρωτ. 83124/24-11-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
Θράκης
4.- Το με αρ. πρωτ. 28076/445/25-1-2016 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018, του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.
4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και του άρθρου 10 του
Κ.Ο.Κ.
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Αποφασίζει
Α) Ομόφωνα:
1) Απορρίπτει το αίτημα του Α.Κ. για αλλαγή κατεύθυνσης της ροής κυκλοφορίας, επί του
μονοδρομημένου τμήματος της οδού Φωκίωνος, από το σημείο συμβολής αυτής με την οδό 25ης
Μαρτίου – Φιλήμονος, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Βασίλειου Βουλγαροκτόνου
2) Εγκρίνει τη χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στον Β.Χ. για το υπ’ αριθ. ΗΜΟ 1120
Ι.Χ.Ε. στην εσοχή του πεζοδρομίου (1η θέση) επί της οδού Ανοίξεως 7. Η τοποθέτηση των
ανάλογων πινακίδων θα γίνει σύμφωνα με υπόδειξη της υπηρεσίας και η δαπάνη τους θα βαρύνει
τον ενδιαφερόμενο.
Η άδεια αυτή θα ισχύει για δύο χρόνια και θα ανανεώνεται με την υπόδειξη των
απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση και για
οποιαδήποτε μεταβολή ο δικαιούχος οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
3) Εγκρίνει τη χορήγηση γενικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Θεσσαλονίκης
43
4) Εγκρίνει την τοποθέτηση καθρέπτη ορατότητας επί της οδού Εβραίων Μαρτύρων, πρίν
τη γέφυρα που οδηγεί στην Εβραϊκή Συνοικία.
5) Απορρίπτει το αίτημα της Ρ.Φ. για την παραχώρηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της
οδού Φωκίωνος 8
6) Απορρίπτει το αίτημα του Δ.Σ. για απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού
Μ.Αλεξάνδρου, από τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής ως τη συμβολή της με την οδό
Ακροπόλεως, κάθε Τρίτη από 06:00 ως 14:00
7) Απορρίπτει το αίτημα του Ε.Α. για τη χορήγηση θέσης στάθμευσης επί της οδού
Σολωμού 2
8) Εγκρίνει τη χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Στρατού, στην εσοχή του
πεζοδρομίου, έμπροσθεν του κτιρίου Α.Σ. ΑμΕΑ Ν.Ημαθίας «ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ»
9) Καθορίζει και οριοθετεί μία (1) θέση για αποβίβαση-επιβίβαση ενοίκων του
ξενοδοχείου «BLOSSOM», επί της οδού 10ης Μεραρχίας, έμπροσθεν του ξενοδοχείου
10) Εγκρίνει τη χορήγηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης επί της οδού Καστανιάς, στη
συμβολή της με την οδό Αγίου Δημητρίου, έμπροσθεν του ξενοδοχείου «FILEO».
11) Εγκρίνει την τοποθέτηση σήμανσης στην ιρλανδική διάβαση του ποταμού
Τριποτάμου, στην περιοχή του εργοστασίου «VENUS»
Β) Κατά Πλειοψηφία:
Απορρίπτει το αίτημα του Τ.Π. για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού
Πιερίων 131
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 320/2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Γουλτίδης
Μιχαηλίδης
Κελεσίδης
Αγγέλου
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Τσανακτσίδης
Ράλλη
Τσολακίδης
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Μιχαήλ Σουμελίδης
Γ.
Ι.

Τσιλογιάννης
Σιδηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 30-12-2021
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

