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Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση της αρ. 407/2009 απόφασης Δ.Σ. περί κανονισμού πρόσβασης στον πεζόδρομο
του εμπορικού κέντρου Βέροιας

Σχετ.:

Με την υπ. αρίθ. 407/2009 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός πρόσβασης στον εμπορικό
πεζόδρομο Βέροιας μετά την εγκατάσταση του συστήματος ανυψούμενων μπαρών για τον έλεγχο της
πρόσβασης των οχημάτων.
Κατόπιν αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας, γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας η δυσλειτουργία
που προέκυψε από την εξαίρεση χορήγησης κάρτας περιορισμένης πρόσβασης στους επιτηδευματίες που
δραστηριοποιούνται στον πεζόδρομο και δεν διαθέτουν εμπορικό αυτοκίνητο. Ο Σύλλογος ζητά να
χορηγηθεί κάρτα σε κάθε επιτηδευματία για προσωπική χρήση εξυπηρέτησης του καταστήματός του με Ι.Χ.
αυτοκίνητο.
Με την παραπάνω εισηγούμενη τροποποίηση προκύπτει και η ανάγκη μείωσης του αριθμού των καρτών που
χορηγήθηκαν στον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου (από πέντε κάρτες σε μία).
Για το φαρμακείο της κας Σίμου προβλέπεται η χορήγηση απεριόριστης κάρτας για την εξυπηρέτηση των
αναγκών που προκύπτουν κατά την διάρκεια εφημεριών, διανυκτερεύσεων, αργιών κλπ.

Η υπηρεσία μας εισηγείται τον επικαιροποιημένο κανονισμό πεζοδρόμου ως εξής:
Για την εξυπηρέτηση των μόνιμων κατοίκων του πεζοδρόμου, των επαγγελματιών με έδρα στον πεζόδρομο
(όπως ιατροί κλπ.) αλλά και των καταστημάτων του πεζοδρόμου (εταιρείες τροφοδοσίας και
φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων) προβλέπονται δύο είδη μαγνητικής κάρτας :
Κάρτα απεριόριστης πρόσβασης. Η πρόσβαση στον πεζόδρομο μπορεί να γίνει με την χρήση της κάρτας 24
ώρες κάθε 24ωρο όλες τις ημέρες του έτους.
Οι κάρτες απεριόριστης πρόσβασης θα χορηγηθούν σε:
1. Μόνιμους κατοίκους του εμπορικού κέντρου οι οποίοι έχουν ιδιωτικό παρκινγκ εντός του
πεζοδρόμου
2. Μόνιμους κατοίκους του εμπορικού κέντρου για είσοδο σε έκτακτες περιπτώσεις και μόνο για
αποβίβαση, επιβίβαση ατόμων ή εμπορευμάτων. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαγορεύεται η
στάθμευση των οχημάτων των κατοίκων στον πεζόδρομο.
3. ΟΤΕ Τ.Υ. – μία κάρτα ανά όχημα που σταθμεύει στο κτίριο της Τ.Υ. ΟΤΕ
4. Δήμος Βέροιας – μία κάρτα ανά υπηρεσιακό όχημα
5. Δήμος Βέροιας – κάρτες για υπηρεσιακούς παράγοντες (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι κλπ.)
6. Δήμος Βέροιας Τμήμα Η/Μ έργων – δύο κάρτες για λόγους συντήρησης μηχανημάτων
7. ΔΕΔΔΗΕ – δύο (2) κάρτες
8. ΔΕΥΑΒ – δύο (2) κάρτες
9. Π.Υ. – μία κάρτα ανά υπηρεσιακό όχημα
10. ΕΚΑΒ – μία κάρτα ανά υπηρεσιακό όχημα
11. ΕΛΑΣ – μία κάρτα ανά υπηρεσιακό όχημα
12. Πρόεδρος ιδιοκτητών φορτηγών – μία κάρτα
Μόνο για χρήση σε έκτακτη ανάγκη με ευθύνη του προέδρου
13. Πρόεδρος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων διανομής – μία κάρτα
Μόνο για χρήση σε έκτακτη ανάγκη με ευθύνη του προέδρου

14. Πρόεδρος εμπορικού συλλόγου Βέροιας – μία κάρτα για χρήση σε έκτακτες ανάγκες
καταστηματαρχών του εμπορικού κέντρου
15. Αρτοποιείο Άννας Σερεμέτα – μία κάρτα την οποία θα χρησιμοποιεί τις ώρες λειτουργίας του
καταστήματος. Η είσοδος και η παραμονή θα είναι όσο διαρκεί η φόρτωση και εκφόρτωση των
εμπορευμάτων.
16. Εταιρείες Security – μία κάρτα και μόνο εφόσον έχουν αποδεδειγμένα σχέση με φύλαξη εντός των
πεζόδρομων, για περιπολίες-ελέγχους μόνο τις ώρες που είναι κλειστή η αγορά
17. Ιατροί που διατηρούν ιατρείο εντός του πεζοδρόμου – μία κάρτα ανά ιατρό
18. Δημοτική Αστυνομία – μία κάρτα ανά υπηρεσιακό όχημα και μία κάρτα ανά πεζοπόρο αστυνόμο
19. Ιδιοκτήτες καταστημάτων παροχής υπηρεσιών βιντεολήψεων – 3 κάρτες
20. Φαρμακείο κας Σίμου – μία κάρτα
Κάρτα περιορισμένης πρόσβασης. Η πρόσβαση στον πεζόδρομο μπορεί να γίνει με χρήση της κάρτας
(ωράριο τροφοδοσίας καταστημάτων) ως εξής : 05:30 έως 10:30 καθημερινά εκτός Κυριακών, 14:00 έως
20:00 Δευτέρα και Τετάρτη, 13:30 έως 17:00 Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή και 14:00 έως 19:00 το Σάββατο.
Οι κάρτες περιορισμένης πρόσβασης θα χορηγηθούν σε:
1. Επιτηδευματίες που δραστηριοποιούνται μέσα στον Εμπορικό Πεζόδρομο Βέροιας (όλες οι
ειδικότητες και επαγγέλματα) – μία κάρτα ανά δραστηριότητα/κατάστημα. Οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να δηλώσουν το Ι.Χ. όχημα με το οποίο θα εξυπηρετούνται για την είσοδο στον
πεζόδρομο.
2. Ιδιοκτήτες φορτηγών που εξυπηρετούν καταστήματα του πεζοδρόμου – μία κάρτα ανά
δραστηριοποιούμενη εταιρεία

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Βέροιας για την έκδοση των απαιτούμενων
αποφάσεων που αφορούν στην υλοποίηση των παραπάνω όπως δικαιολογητικά κατοχής ιδιωτικού παρκινγκ
από μόνιμους κατοίκους του πεζοδρόμου, αριθμός καρτών για Π.Υ, ΕΛΑΣ κλπ., δικαιολογητικά από εταιρείες
security, δικαιολογητικά από ιδιοκτήτες φορτηγών μεταφορών και τροφοδοσίας κλπ.
Λοιπές ρυθμίσεις :
1. Η παραμονή ή η στάθμευση στον πεζόδρομο απαγορεύεται σε όλους.
2. Απαγορεύεται η κυκλοφορία στον πεζόδρομο σε φορτηγά κατηγορίας Ν3 (>12τόνων)
3. Κάθε αναγκαία έκτακτη περίπτωση που τυχόν θα προκύψει και δεν προβλέπεται στις παραπάνω
ρυθμίσεις (μετακόμιση, ανακαίνιση κ.λ.π.) θα αντιμετωπίζεται μετά από επικοινωνία και συνεννόηση
του ενδιαφερόμενου με τη Δημοτική Αστυνομία.
4. Όλοι οι δικαιούχοι εισόδου στους πεζόδρομους και κάτοχοι κάρτας, θα υπογράφουν
ότι :
a. ενημερώθηκαν με προφορικές και γραπτές οδηγίες για λειτουργία του συστήματος.
b. Θα χρησιμοποιούν το σύστημα μόνο για το όχημα επάνω στο οποίο θα έχουν τοποθετήσει
την κάρτα άδειας χρήσης των πεζόδρομων και δεν θα δανείζουν ούτε θα βγάζουν αντίγραφα
της μαγνητικής κάρτας εισόδου.
c. Οποιαδήποτε ζημία ή ατύχημα προκληθεί από λάθος χειρισμό του συστήματος θα βαρύνει
το χρήστη.
5. Όλοι οι δικαιούχοι που παραλαμβάνουν κάρτα θα προμηθεύονται υποχρεωτικά και την
προβλεπόμενη κάρτα εισόδου στον πεζόδρομο στο κόστος που εκάστοτε ισχύει με απόφαση της
δημοτικής αρχής για το συγκεκριμένο όχημα που ζητείται άδεια πρόσβασης.
6. Για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας ή της δραστηριότητας για χορήγηση άδειας εισόδου και
μαγνητικής κάρτας θα προσκομίζονται όλα τα αποδεικτικά στοιχεία (απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ,
εκκαθαριστικά σημειώματα ΔΟΥ, αποδεικτικό μη οφειλών προς το Δήμο κ.λ.π.) που θα ζητηθούν από
τη Δημοτική Αστυνομία βάσει της εκάστοτε ισχύουσας απόφασης Δημάρχου που θα ρυθμίζει αυτά
τα θέματα.
7. Η αντικατάσταση μαγνητικής κάρτας δικαιούχου λόγω απώλειας θα επιφέρει την επιβολή προστίμου
ίσου με το δεκαπλάσια της αξίας κτήσης της κάρτας.
8. Η Δημοτική Αστυνομία θα ασκεί ελέγχους για την τήρηση όλων των παραπάνω ρυθμίσεων και
ειδικότερα για τον αριθμό των καρτών που χρησιμοποιούνται προκειμένου να διαπιστώνεται εάν
αυτός αντιστοιχεί στον αριθμό των καρτών που χορηγήθηκαν.

9. Αρμόδιοι για το έλεγχο εφαρμογής του Κ.Ο.Κ. μέσα στον πεζόδρομο είναι η Δημοτική Αστυνομία και
η Τροχαία.
10. Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των όρων χορήγησης κάρτας και άδειας χρήσης του πεζόδρομου
σημαίνει ανάκληση και αφαίρεση των στοιχείων (κάρτας, κ.λ.π.) από τη Δημοτική Αστυνομία,
ανεξάρτητα από τις ποινές που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ.).
Για το εισηγούμενο θέμα έχουν ληφθεί οι αποφάσεις οι υπ. αρίθ. 13/2020 Κοινότητας Βέροιας, υπ. αρίθ.
3/2020 της Επιτροπής Διαβούλευσης και 14/2020 της ΕΠΖ.
Παρακαλούμε για την έγκριση της τροποποίησης του κανονισμού πρόσβασης στον πεζόδρομο.
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