ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 4/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 86/2010
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της αριθ. 407/2009
απόφασης Δ.Σ. περί απόρριψης αιτημάτων πολιτών και έγκρισης
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Σήμερα 8 Φεβρουαρίου 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 4-2-2010 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 25 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης

Γ.
Ι.

Aπόντες
Κάκαρης
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
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. Μ. Τρανίδης, Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης και αποχώρησε ο κ. Χ.
Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 81/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε.
Σοφιανίδης, Ε. Γουναράς.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 82/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ.
Δάσκαλος, Π. Παυλίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 83/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Δ.
Δάσκαλος, Π. Παυλίδης, Ε. Γουναράς.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 85/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 86/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Παναγιωτίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 87/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Παναγιωτίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 90/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Β.
Γιαννουλάκης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 94/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Β.
Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Μιχαηλίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 98/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.
Μιχαηλίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 99/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.
Μηλιόπουλος, , Ε. Γουναράς, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 104/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε.
Γουναράς.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 26-1-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 1δ2 του αρθ. 79 του Ν. 3463/06 (ΚΔΚ) 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 καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: Για
τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των
λοιπών κοινοχρήστων χώρων ».
Επίσης, στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου αναφέρεται ότι «Την έκδοση των
τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο Δημοτικό συμβούλιο η
Δημαρχιακή επιτροπή». «Για τη διαμόρφωση της εισήγησης, η Δημαρχιακή Επιτροπή
λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρμοδίων κοινωνικών και
επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών της περιφέρειας του Δήμου, με τους
οποίους έρχεται σε διαβούλευση, καθώς και τυχόν ειδικές μελέτες που έχουν
εκπονηθεί για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων».
Με την αριθ. 407/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. Γ.8 α.β και
γ) αποφασίστηκε ότι:
«8.
α) Κατά πλειοψηφία : Για τη διευκόλυνση των πολιτών όταν τα φαρμακεία
του πεζοδρομημένου κέντρου διανυκτερεύουν, οι μπάρες θα παραμένουν ανοικτές.
β) Ομόφωνα : Οι ώρες εισόδου – εξόδου οχημάτων φορτοεκφόρτωσης θα
είναι 7:00 – 10:00 π.μ. και 14:30 – 17:00.
γ) Θα χορηγηθεί τηλεχειριστήριο για είσοδο – έξοδο καθ’ όλο το 24ωρο,
στους παρακάτω ως εξής:
- Ομόφωνα : Στα οχήματα των εταιρειών φορτοεκφόρτωσης.
- Κατά πλειοψηφία : Στους μονίμους κατοίκους των πεζοδρομημένων
περιοχών, μόνο για διέλευση και για μικρές στάσεις (επιβίβαση – αποβίβαση,
φορτοεκφόρτωση οικοσκευών κ.λ.π.). Η στάθμευση απαγορεύεται».
Μετά το από 2-12-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Τ.
Χατζηαθανασίου και το αριθ. 6/2009 πρακτικό της επιτροπής κυκλοφοριακού
σχεδιασμού και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την λειτουργία των πεζοδρόμων
με την τοποθέτηση των βυθιζόμενων μπαρών, συνεδρίασε η Δημαρχιακή
Επιτροπή και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την με αριθ. 407/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
2. Τις απόψεις των φορέων και ομάδων πολιτών που εκφράστηκαν στη
συνεδρίαση της.
3. Τις αιτήσεις κατοίκων και επαγγελματιών.
4. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.Τις διατάξεις των άρθρων 79 και 103 του Ν. 3463/2006 Κ.Δ.Κ.
Αποφάσισε και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της
παρ. Γ.8.α, β, γ της αριθ. 407/2009 απόφασης του σύμφωνα με το αριθ. 48/2009
υποβαλλόμενο πρακτικό της.
Ύστερα από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη την 762/2009 εισήγηση της
Δημαρχιακής Επιτροπής με την οποία αποφάσισε τα εξής:
Α) Ομόφωνα:
1) Για την διευκόλυνση των πολιτών, των εταιρειών φορτοεκφόρτωσης και των
διαφόρων προμηθευτών των καταστημάτων οι ώρες ελεύθερης πρόσβασης θα
είναι 05:30 – 10:30 π.μ. και 14:00 – 17:00 μ.μ. καθημερινά, εκτός Κυριακής.
2) Να δοθούν τηλεχειριστήρια στις εξής υπηρεσίες:
a. ΟΤΕ – ένα (1) τηλεχειριστήριο.

b. ΔΕΗ – ένα (1) τηλεχειριστήριο.
c. ΔΕΥΑΒ – ένα (1) τηλεχειριστήριο.
d. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ – κάθε υπηρεσιακό αυτοκίνητο από ένα (1)
τηλεχειριστήριο.
e. ΕΚΑΒ – κάθε υπηρεσιακό αυτοκίνητο από ένα (1) τηλεχειριστήριο.
f. ΕΛΑΣ – κάθε υπηρεσιακό αυτοκίνητο από ένα (1) τηλεχειριστήριο.
3) Να μη δοθούν τηλεχειριστήρια στους μονίμους κατοίκους του εμπορικού
κέντρου. Σε περιπτώσεις ανάγκης θα μπορούν οι κάτοικοι να προμηθεύονται
τηλεχειριστήριο, από τη Δημοτική Αστυνομία, το οποίο επιστρέφουν μόλις
εκλείψουν οι λόγοι.
4) Να δοθεί τηλεχειριστήριο στους μονίμους κατοίκους των πεζοδρόμων με
αναπηρία (ΑΜΕΑ), με απόδειξη της αναπηρίας τους.
5) Να δοθούν τηλεχειριστήρια σε κατοίκους που έχουν (αποδεδειγμένα) δικό
τους ιδιωτικό χώρο πάρκινγκ.
6) Να μη δοθούν τηλεχειριστήρια στις εταιρείες φορτοεκφόρτωσης. Αυτές θα
εξυπηρετούνται στις παραπάνω ώρες, στις οποίες αποφασίστηκε ο
πεζόδρομος να είναι ανοιχτός.
7) Για τη διευκόλυνση των πολιτών, όταν το φαρμακείο της κ. Μ. Σίμου
εφημερεύει ή διανυκτερεύει κι εφόσον η αγορά είναι κλειστή, οι μπάρες θα
παραμένουν ανοιχτές.
- Το άνοιγμα – κλείσιμο των μπαρών θα το αναλάβει η ίδια, αφού της
δοθεί κλειδί από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βέροιας.
8) Να δοθεί (1) τηλεχειριστήριο στην κ. Άννα Σερεμέτα που διατηρεί φούρνο
στην οδό Π. Τσαλδάρη 43, οι οποία θα το χρησιμοποιεί μόνο κατά τις ώρες
που τα καταστήματα είναι ανοιχτά.
9) Να δοθεί (1) τηλεχειριστήριο στην εταιρεία TSIFLIDIS SECURITY.
10) Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των όρων χορήγησης του τηλεχειριστηρίου,
θα αφαιρείται το τηλεχειριστήριο.
Β) Κατά Πλειοψηφία:
1. Να μην δοθούν τηλεχειριστήρια στους μόνιμους κατοίκους της οδού
Κοντογεωργάκη
καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την οριστική έγκριση τους
και την έκδοση νέας τοπικής κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό των
όρων και των προϋποθέσεων χρήσης και εισόδου οχημάτων στις πεζοδρομημένες
περιοχές Εμπορικού Κέντρου και Κοντογεωργάκη.
Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την αριθ. 762/2009 απόφασης της
Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία αυτή εισηγείται την έκδοση κανονιστικής
απόφασης για καθορισμό των όρων & προϋποθέσεων χρήσης & εισόδου οχημάτων
πεζοδρομημένων περιοχών Εμπορικού Κέντρου & Κοντογεωργάκης, ως εξής:
Α) Ομόφωνα:
1.- Για την διευκόλυνση των πολιτών, των εταιρειών φορτοεκφόρτωσης και των
διαφόρων προμηθευτών των καταστημάτων οι ώρες ελεύθερης πρόσβασης θα είναι
05:30 – 10:30 π.μ. και 14:00 – 17:00 μ.μ. καθημερινά, εκτός Κυριακής.
2.- Να δοθούν τηλεχειριστήρια στις εξής υπηρεσίες:
ΟΤΕ – ένα (1) τηλεχειριστήριο.
ΔΕΗ – ένα (1) τηλεχειριστήριο.
ΔΕΥΑΒ – ένα (1) τηλεχειριστήριο.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ – κάθε υπηρεσιακό αυτοκίνητο από ένα (1)
τηλεχειριστήριο.
ΕΚΑΒ – κάθε υπηρεσιακό αυτοκίνητο από ένα (1) τηλεχειριστήριο.
ΕΛΑΣ – κάθε υπηρεσιακό αυτοκίνητο από ένα (1) τηλεχειριστήριο.

3.- Να μη δοθούν τηλεχειριστήρια στους μονίμους κατοίκους του εμπορικού κέντρου
. Σε περιπτώσεις ανάγκης θα μπορούν οι κάτοικοι να προμηθεύονται τηλεχειριστήριο,
από τη Δημοτική Αστυνομία, το οποίο επιστρέφουν μόλις εκλείψουν οι λόγοι.
4.- Να δοθεί τηλεχειριστήριο στους μονίμους κατοίκους των πεζοδρόμων με
αναπηρία (ΑΜΕΑ), με απόδειξη της αναπηρίας τους.
5.- Να δοθούν τηλεχειριστήρια σε κατοίκους που έχουν (αποδεδειγμένα) δικό τους
ιδιωτικό χώρο πάρκινγκ.
6.- Να μη δοθούν τηλεχειριστήρια στις εταιρείες φορτοεκφόρτωσης. Αυτές θα
εξυπηρετούνται στις παραπάνω ώρες, στις οποίες αποφασίστηκε ο πεζόδρομος να
είναι ανοιχτός.
7.- Για τη διευκόλυνση των πολιτών, όταν το φαρμακείο της κ. Μ. Σίμου εφημερεύει
ή διανυκτερεύει κι εφόσον η αγορά είναι κλειστή , οι μπάρες θα παραμένουν
ανοιχτές.
- Το άνοιγμα - κλείσιμο των μπαρών θα το αναλάβει η ίδια , αφού της δοθεί κλειδί
από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βέροιας.
8.- Να δοθεί (1) τηλεχειριστήριο στην κ. Άννα Σερεμέτα που διατηρεί φούρνο στην
οδό Π. Τσαλδάρη 43 , οι οποία θα το χρησιμοποιεί μόνο κατά τις ώρες που τα
καταστήματα είναι ανοιχτά.
9.- Να δοθεί (1) τηλεχειριστήριο στην εταιρεία TSIFLIDIS SECURITY.
10.-Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των όρων χορήγησης του τηλεχειριστηρίου , θ’
αφαιρείται το τηλεχειριστήριο.
Β) Κατά Πλειοψηφία:
11.- Να μη δοθούν τηλεχειριστήρια στους μονίμους κατοίκους της οδού
Κοντογεωργάκη.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Από την απόφαση που είχε παρθεί πριν από λίγο καιρό, υπάρχουν
κάποιες προτάσεις που κάνει η δημοτική αστυνομία, έπειτα από διαβούλευση που
έχει γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και θα ήθελα να τις αναφέρω για να
συμπληρωθούν στην απόφαση. Στο τρίτο, που λέει, να μην δοθούν τηλεχειριστήρια
στους μόνιμους κατοίκους του εμπορικού κέντρου και να δοθεί τηλεχειριστήριο στο
τέταρτο και στο πέμπτο και να δοθούν τηλεχειριστήρια στους κατοίκους που έχουν
αποδεδειγμένα δικό τους ιδιωτικό χώρο πάρκινγκ, λέμε να αλλάξει όλο αυτό και να
γίνει μια ενιαία παράγραφος που να λέει να δοθούν τηλεχειριστήρια στους μόνιμους
κατοίκους του εμπορικού κέντρου και της οδού Κοντογεωργάκη, για είσοδο σε
έκτακτες περιπτώσεις και μόνο για αποβίβαση-επιβίβαση ατόμων ή εμπορευμάτων.
Αυτό είναι κάτι που παρατηρήθηκε τώρα τελευταία απ’ όλες αυτές τις αιτήσεις που
έχουν έρθει και επικαλούνται διάφορα πράγματα και θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει
έτσι γιατί ήδη και κάποιοι κάτοικοι έχουν πάρει και όλη η διαδικασία του να
ξαναγυρίσουν πίσω να τους αφαιρεθεί κ.λ.π., είναι μεγάλη. Λοιπόν, το 3,4,5 να γίνει
όπως το προανέφερα, το 6ο που λέει να μην δοθούν τηλεχειριστήρια στις εταιρείες
φορτοεκφόρτωσης, αυτές θα εξυπηρετούνται τις παραπάνω ώρες, να αλλάξει και να
γίνει «να δοθεί από ένα τηλεχειριστήριο, συγκεκριμένα ένα τηλεχειριστήριο, στους
προέδρους των σωματίων ιδιοκτητών φορτηγών και ιδιοκτητών φορτηγών
αυτοκινήτων διανομής» επειδή τα αυτοκίνητα αυτά θα εξυπηρετούνται πάλι στις
παραπάνω ώρες και τις οποίες ο πεζόδρομος είναι ανοιχτός αλλά η χρήση του
τηλεχειριστηρίου θα γίνεται μόνο σε έκτακτη ανάγκη με ευθύνη των προέδρων. Όλα
αυτά είναι εξαιρέσεις και η προηγούμενη και αυτή και αυτή που θα αναφέρω, οι
οποίες όπως θα δείτε έχουνε και έναν όρο, ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί
παράβαση που παρεκκλίνει απ’ τον σκοπό που δίνονται, θα αφαιρείται το
τηλεχειριστήριο δια παντώς. Λοιπόν, επειδή όλοι επικαλούνται την έκτακτη ανάγκη,
και την έκτακτη ανάγκη κανείς δεν μπορεί να την αποκλείσει, στο 7, το οποίο λέει για
διευκόλυνση των πολιτών κ.τ.λ για το φαρμακείο, το φαρμακείο ότι το άνοιγμα ή το

κλείσιμο θα το αναλάβει η ίδια αφού της δοθεί κλειδί από την τεχνική υπηρεσία του
δήμου Βέροιας, αυτό ζητάμε να αλλάξει και να γίνει ως εξής «το άνοιγμα-κλείσιμο
των μπαρών θα γίνεται μετά από συνεννόηση με την δημοτική αστυνομία, δεν
θέλουμε να αφήσουμε στον οποιοδήποτε ιδιώτη να ρυθμίζει αυτός το τι θα γίνεται
στον πεζόδρομο γιατί έτσι καταργείται η έννοια του πεζόδρομου, πρέπει να το
παρακολουθεί και η δημοτική αστυνομία αυτό. Το επόμενο θέμα είναι να δοθεί ένα
τηλεχειριστήριο στην κα Άννα Σερεμέτα, η οποία διατηρεί φούρνο, η οποία λέει ότι
θα το χρησιμοποιεί μόνο τις ώρες που τα καταστήματα είναι ανοιχτά και εμείς το
αλλάζουμε και συμπληρώνουμε ότι η είσοδος και η παραμονή θα είναι όσο διαρκεί η
φόρτωση και η εκφόρτωση των εμπορευμάτων και όχι όσο τα καταστήματα είναι
ανοιχτά, μόνο όσο υπάρχει ανάγκη για την φόρτωση και την εκφόρτωση
εμπορευμάτων. Το επόμενο είναι να δοθεί ένα τηλεχειριστήριο στην εταιρεία
Τσιφλίδης, αυτό ζητούμε να αλλάξει για να δοθεί πρέπει να γίνει δημοκρατικά, από
ένα τηλεχειριστήριο σε όλες τις εταιρείες που εργάζονται, υπάρχει και άλλη εταιρεία,
Κεχαγιάς νομίζω λέγεται και μπορεί να ιδρυθεί και άλλη, δεν μπορούμε να
αποκλείσουμε κάποια και το τελευταίο που λέει, σε κάθε περίπτωση παραβίασης
κ.τ.λ θα αφαιρείται το τηλεχειριστήριο, ζητάμε να μπούνε κάποιοι όροι, οι οποίοι
πρέπει να προβλεφθούνε όπως πότε γίνεται η αντικατάσταση του τηλεχειριστηρίου σε
περίπτωση απώλειας, όπως είναι η προμήθεια κ.λ.π. Προϋπόθεση για τη χορήγηση
άδειας εισόδου του κατοίκου είναι, για τους μόνιμους κατοίκους να διαθέτουν
ιδιόκτητο αυτοκίνητο, γι’ αυτούς που ασκούν δραστηριότητα να έχουν επαγγελματικό
αυτοκίνητο και για τους ιδιοκτήτες φορτηγών διανομής να είναι δημοσίας χρήσεως,
γιατί τα ιδιωτικής απαγορεύεται, για απόδειξη της μόνιμης κατοικίας κ.τ.λ ή της
δραστηριότητας για έκδοση ανάλογης κάρτας δικαιώματος τηλεχειριστηρίου θα
προσκομίζονται όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, η απόδειξη ΔΕΗ, το εκκαθαριστικό της
ΔΟΕ και αποδεικτικό μη οφειλών προς το δήμο, η παραμονή ή στάθμευση στους
πεζόδρομους θα απαγορεύεται για όλους, για κάθε αναγκαία έκτακτη περίπτωση που
θα προκύψει και δεν προβλέπεται στα ανωτέρω δηλαδή μετακόμιση, ανακαίνιση κ.τ.λ
όπως πολλοί επικαλούνται, θα αντιμετωπίζεται μετά από επικοινωνία και συνεννόηση
του ενδιαφερόμενου με την δημοτική υπηρεσία. Λοιπόν όλοι οι δικαιούχοι εισόδου
στους πεζόδρομους, και ιδιαίτερα η χρήστες τηλεχειριστηρίου, θα υπογράφουν ότι
ενημερώθηκαν με γραπτές ή προφορικές οδηγίες για την λειτουργία του συστήματος,
δεύτερων, ότι 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 αντίγραφο του τηλεχειριστηρίου, τρίτων οποιαδήποτε ζημιά ή
ατύχημα προκληθεί από λάθος χειρισμό του συστήματος θα βαρύνει τον χρήστη και
τέταρτων, θα υπογράφουν για την παραλαβή του τηλεχειριστηρίου. Το τελευταίο
είναι ότι σε κάθε περίπτωση παραβίασης των όρων χορήγησης κάρτας ή άδειας
χρήσης του πεζόδρομου, σημαίνει ανάκληση και αφαίρεση των στοιχείων από την
δημοτική αστυνομία δηλαδή της κάρτας και του τηλεχειριστηρίου, ανεξάρτητα απ’
τις ποινές που προβλέπονται από τον κ.ο.κ. αυτές είναι τροποποιήσεις που ζητάει και
δημοτική αστυνομία, έπειτα και από τις παρατηρήσεις που γίνανε από την
προηγούμενη διαβούλευση στην οποία έτσι όπως έρχεται αυξάνεται κατά μισή ώρα
να σας πω εν ολίγης τι γίνεται, ενώ ήταν 7 με 10 γίνεται 5.30 με 10.30 γιατί κάποιος
μπορεί να θέλει να πάει 6 η ώρα στην δουλειά του, μπορεί να υπάρξει κάποιο τέτοιο
πρόβλημα ή να μεταφέρει κάποια πράγματα, αλλάζει αυτό το να δοθούν
τηλεχειριστήρια στους κατοίκους αλλά με αυτούς τους αυστηρούς όρους και
προϋποθέσεις, ότι ορίζονται συγκεκριμένες υπηρεσίες για το τηλεχειριστήριο, που
είναι, ο ΟΤΕ ένα τηλεχειριστήριο, η ΔΕΗ ένα, η ΔΕΥΑΒ ένα, η πυροσβεστική όλα τα
οχήματα, το ΕΚΑΒ κάθε υπηρεσιακό αυτοκίνητο από ένα, όλα δηλαδή από ένα και η
ΕΛΛΑΣ από ένα τηλεχειριστήριο κάθε υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Αυτά κύριε πρόεδρε.

Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος: Αυτές τις τροποποιήσεις που εισηγείται τώρα η δημοτική
αστυνομία, τις έθεσε στην επιτροπή κυκλοφοριακού σχεδιασμού που πέρασε το θέμα
στη δημαρχιακή επιτροπή και αν τις έθεσε, γιατί δεν ελήφθησαν υπόψη τότε;
Παυλίδης: Συνεδρίασε η δημαρχιακή και θέλουμε τώρα να μην ξαναγυρίσει
πίσω, μπορούμε να τα συμπληρώσουμε εδώ.
Σκουμπόπουλος Τι άλλαξε; Τι έγινε;
Παυλίδης: Πολλοί κάτοικοι κάνουν παράπονα, όπως μας μεταφέρουν και
αστυνομικοί και πρέπει να τα λάβουμε υπόψη.
Σκουμπόπουλος: Άλλαξε η πολιτική;
Παυλίδης: Όχι δεν άλλαξε η πολιτική, πρέπει να λάβουμε υπόψη κάποιες
παρατηρήσεις για τις ανάγκες των δημοτών. Η πολιτική δεν άλλαξε.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Δήμαρχος: Ένα παράδειγμα κε πρόεδρε, για να συμπληρώσω, πήρε η
δημαρχιακή απόφαση απ’ ό,τι θυμάμαι για μια εταιρεία σεκιούριτι, η οποία είχε ένα
αίτημα, προφανώς δεν μπορεί να πάρει για μια εταιρεία, είναι δυο, είναι τρεις, θα
έχουν και οι τρεις τηλεχειριστήριο.
Σκουμπόπουλος: Έτσι όπως ερχόταν η πρόταση σε καμιά περίπτωση δεν την
ψηφίζαμε, εμείς δεχόμαστε με χαρά αυτές τις τροποποιήσεις που εισηγείται η
δημοτική αστυνομία και απορώ γιατί δεν τις έκανε και στον προηγούμενο
αντιδήμαρχο, εκτός αν τις έκανε και δεν τις δέχτηκε ο προηγούμενος αντιδήμαρχος
και τις δέχεται ο τωρινός. Με χαρά δεχόμαστε να δοθούν τα κομπιούτερ αλλά να
προσθέσουμε να δοθούν και στους γιατρούς τηλεχειριστήρια και στην
Κοντογεωργάκη και στο εμπορικό κέντρο. Σε εν ενεργεία γιατρούς που έχουν τα
ιατρεία τους εκεί.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Στο σημείο αυτό οι σύμβουλοι Π. Τσαπαρόπουλος και Σ. Παναγιωτίδης δήλωσαν
κώλυμα και αποχώρησαν από την αίθουσα.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Χατζηαθανασίου: Οι προηγούμενες αποφάσεις, οι προηγούμενες προτάσεις
τις δημοτικής αστυνομίας ήταν πολύ αυστηρότερες από αυτές που ψηφίστηκαν. Η
δημοτική αστυνομία επέμενε να μην παρθούν, τώρα κουβεντιάζοντας προχθές με τον
κο Μαχαιρά, λέει ότι η πράξη δείχνει ότι δεν πειράζει που οι κάτοικοι έχουν
τηλεχειριστήρια. Είμαι απ’ αυτούς που σεβόντουσαν τις προτάσεις της δημοτικής
αστυνομίας και μάλιστα θα έλεγα καθ’ υπέρβαση δώσαμε μερικά τηλεχειριστήρια σε
κάποιους από τους κατοίκους ή τα φορτηγά και λοιπά, με διαφωνία της δημοτικής
αστυνομίας, οι οποίοι δεν ήθελαν να δώσουν ούτε σ’ αυτούς αλλά κάτω από την
πραγματικότητα που έτσι τουλάχιστον και η εισήγηση αναφέρει αλλά και με την
δημοτική αστυνομία που κουβέντιασα λέει ότι δεν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα
και ας συμμορφωθούμε κι εγώ θα συμφωνήσω μαζί τους.
Σκουμπόπουλος: Εγώ δέχομαι τις εξηγήσεις που δίνει ο κος Χατζηαθανασίου
αλλά μήπως θύμισε κανένας στη δημοτική αστυνομία φέτος ότι είναι έτος
προεκλογικό; Μήπως εσάς σας έκανε προτάσεις το 2009 που δεν ήταν προεκλογικό
και τώρα είναι έτος προεκλογικό και πρέπει να αγκαλιάσουμε όλο τον κόσμο; Ξέρω
ότι εσείς δεν επηρεάζεστε, επηρεάζεται όμως ο κος Παυλίδης.
Παυλίδης: Καταρχάς θέλω να πω δυο πράγματα. 1)Πρέπει να γίνει σαφές ότι
το έργο του κου Χατζηαθανασίου συνεχίζεται στη δημοτική αστυνομία και μην έχει
κανένας την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει συνέχεια. Ο κ. Χατζηαθανασίου έκανε μια
αρχή. Αυτό που προσπάθησε να κάνει είναι να αναταράξει κάποια πράγματα,
κάποιους ανθρώπους να δουλέψουν. Δεν έκανε τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
Κάθε θέμα όταν έρχεται στο δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ξαναέρθει για να

βελτιωθεί. Οι βελτιώσεις γίνονται και σ’ αυτή την πρόταση που καταθέτετε σήμερα
για τους γιατρούς, είμαι επιφυλακτικός, σας το λέω ειλικρινά, στο να την αποδεχτώ,
για τον απλούστατο λόγο ότι δεν είμαστε σίγουροι αν ο γιατρός θα φέρνει το
αυτοκίνητό του και επίσης τι θα γίνει αν το κάνουμε μόνο στους γιατρούς και αύριο
έρθει και άλλη επαγγελματική τάξη και πει «γιατί στους γιατρούς και όχι και σ’
εμάς»; Είμαι επιφυλακτικός, σας το λέω ειλικρινά.
Μηλιόπουλος: Επειδή είμαστε Έλληνες και πονηρά σκεπτόμενοι, καλά είναι
αυτά και δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά θα πρέπει κάπου να αναφέρει ότι αφού
δοθούν τα τηλεχειριστήρια, να γίνεται και ένας έλεγχος απ’ τη δημοτική αστυνομία
και να καταγράφονται τουλάχιστον για ένα διάστημα, γιατί δεν το αναφέρει πουθενά,
γιατί σ’ ένα λεπτό μπορώ να σας βγάλω 150 τηλεχειριστήρια, αντιγράφονται σ’ ένα
λεπτό σας πληροφορώ. Οπότε αφού δοθούνε, μετά από κάποιο διάστημα να γίνει μια
απογραφή απ’ τη δημοτική αστυνομία να δούνε άμα πραγματικά είναι τόσα όσα
δόθηκαν και όχι παραπάνω.
Προεδρεύων: Συμφωνεί το σώμα με την εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Π.
Παυλίδη, όπως συμπληρώθηκε με τις προτάσεις των κ.κ. Σ. Μηλιόπουλου και Χ.
Σκουμπόπουλου;
Σύμβουλοι: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσε η σύμβουλος Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 26-1-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Την αριθ. 407/2009 απόφασή του.
3.- Την αριθ. 762/2009 απόφαση της Δ.Ε.
4.- Τις προτάσεις των δημ. συμβούλων Π. Παυλίδη, Σ. Μηλιόπουλου, Χ.
Σκουμπόπουλου.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 407/2009 απόφασής του,
αντικαθιστώντας την παράγραφο 8 αυτής, ως εξής:
«8.- Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 455/95 απόφασής του περί λειτουργίας των
πεζοδρόμων, όπως αυτή ισχύει σήμερα, μετά την τοποθέτηση βυθιζόμενων μπαρών:
Α) 1.- Για την διευκόλυνση των πολιτών, των εταιρειών φορτοεκφόρτωσης
και των διαφόρων προμηθευτών των καταστημάτων οι ώρες ελεύθερης πρόσβασης
θα είναι 05:30 – 10:30 π.μ. και 14:00 – 17:00 μ.μ. καθημερινά, εκτός Κυριακής.
2.- Θα δοθούν τηλεχειριστήρια στις εξής υπηρεσίες:
ΟΤΕ – ένα (1) τηλεχειριστήριο.
ΔΕΗ – ένα (1) τηλεχειριστήριο.
ΔΕΥΑΒ – ένα (1) τηλεχειριστήριο.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ – κάθε υπηρεσιακό αυτοκίνητο από ένα (1) τηλεχειριστήριο.
ΕΚΑΒ – κάθε υπηρεσιακό αυτοκίνητο από ένα (1) τηλεχειριστήριο.
ΕΛΑΣ – κάθε υπηρεσιακό αυτοκίνητο από ένα (1) τηλεχειριστήριο.
3.- Θα δοθούν τηλεχειριστήρια στους μονίμους κατοίκους του Εμπορικού
Κέντρου και της οδού Κοντογεωργάκη, για είσοδο σε έκτακτες περιπτώσεις και μόνο
για αποβίβαση, επιβίβαση ατόμων ή εμπορευμάτων.
4.- Θα δοθεί από ένα (1) τηλεχειριστήριο στους προέδρους των σωματείων:
Ιδιοκτητών φορτηγών
Ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων διανομής
Τα αυτοκίνητα διανομής θα εξυπηρετούνται στις παραπάνω ώρες κατά τις οποίες ο
πεζόδρομος είναι ανοικτός.

Η χρήση του τηλεχειριστηρίου θα γίνεται μόνο σε έκτακτη ανάγκη με ευθύνη των
παραπάνω προέδρων.
5.- Για διευκόλυνση των πολιτών, όταν το φαρμακείο του κας Μ. Σίμου
εφημερεύει ή διανυκτερεύει κι εφόσον η αγορά είναι κλειστή, οι μπάρες της οδού
Βικέλα θα παραμένουν ανοικτές.
Το άνοιγμα-κλείσιμο των μπαρών θα γίνεται μετά από συνεννόηση με τη
Δημοτική Αστυνομία.
6.- Θα δοθεί ένα (1) τηλεχειριστήριο στην κα Άννα Σερεμέτα που διατηρεί
φούρνο στην οδό Π. Τσαλδάρη αρ. 43, η οποία θα το χρησιμοποιεί τις ώρες
λειτουργίας του καταστήματος. Η είσοδος και η παραμονή θα είναι όσο διαρκεί η
φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
7.- Θα δοθεί από ένα (1) τηλεχειριστήριο στις εταιρείες σεκιούριτι (security)
εφόσον έχουν αποδεδειγμένα σχέση με φύλαξη εντός των πεζόδρομων, για
περιπολίες-ελέγχους μόνο τις ώρες που είναι κλειστή η αγορά.
8.- Θα δοθεί από ένα (1) τηλεχειριστήριο στους ιατρούς που διατηρούν
ιατρείο εντός του Εμπορικού Κέντρου.
Β) 1.- Η είσοδος εντός των πεζόδρομων εκτός των οχημάτων Πυροσβεστικής,
ΕΚΑΒ, ΕΛ.ΑΣ., θα γίνεται μόνο από οχήματα που είναι εφοδιασμένα με κάρτα
εισόδου ή κατοίκου που θα ανανεώνεται κάθε έτος με τιμή που ισχύει σήμερα και
προσαρμόζεται ανάλογα.
2.- Η χορήγηση στους δικαιούχους του αρχικού τηλεχειριστηρίου θα είναι
δωρεάν.
3.- Η χορήγηση άδειας εισόδου ή κατοίκου θα γίνεται εφόσον:
- Οι μόνιμοι κάτοικοι διαθέτουν ιδιόκτητο αυτοκίνητο.
- Αυτοί που ασκούν δραστηριότητα έχουν επαγγελματικό αυτοκίνητο.
- Οι ιδιοκτήτες φορτηγών διανομής να διαθέτουν φορτηγά δημόσιας χρήσης.
4.- Για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας ή της δραστηριότητας για έκδοση
ανάλογης κάρτας ή δικαιώματος παραλαβής τηλεχειριστηρίου 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.
5.- Η παραμονή ή η στάθμευση στους πεζόδρομους απαγορεύεται σε όλους.
6.- 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.
7.- Όλοι οι δικαιούχοι εισόδου στους πεζόδρομους και ιδιαίτερα οι κάτοχοι
τηλεχειριστηρίου, θα υπογράφουν:
- Ότι ενημερώθηκαν με προφορικές και γραπτές οδηγίες για λειτουργία του
συστήματος.
- 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 του τηλεχειριστηρίου.
- Οποιαδήποτε ζημία ή ατύχημα προκληθεί από λάθος χειρισμό του συστήματος θα
βαρύνει το χρήστη.
- Για την παραλαβή του τηλεχειριστηρίου.
8.- Η αντικατάσταση του τηλεχειριστηρίου, λόγω απώλειας από το δικαιούχο,
θα χρεώνεται με πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της αξίας της κάρτας.
9.- Η Δημοτική Αστυνομία θα ασκεί ελέγχους για την τήρηση όλων των
παραπάνω ρυθμίσεων και ειδικότερα για τον αριθμό των τηλεχειριστηρίων που
χρησιμοποιούνται προκειμένου να διαπιστώνεται εάν αυτός αντιστοιχεί στον αριθμό
των τηλεχειριστηρίων που χορηγήθηκαν.

Γ) Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των όρων χορήγησης κάρτας ή άδειας
χρήσης του πεζόδρομου σημαίνει ανάκληση και αφαίρεση των στοιχείων (κάρτας,
τηλεχειριστηρίου κ.λ.π.) από τη Δημοτική Αστυνομία, ανεξάρτητα από τις ποινές που
προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ.).
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 407/2009 απόφασή του.
Δ) 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.
Οι σύμβουλοι Π. Τσαπαρόπουλος, Σ. Παναγιωτίδης επανήλθαν στην αίθουσα.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 86 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.

Σ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 19- 3 -2010
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

