ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 1/2015 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αριθ. απόφ. 3/2015
Περίληψη
Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση της υπ’ αριθμ. 95/2014
απόφασης της Δ.Κ. για τη λειτουργία λαϊκής αγοράς Βέροιας.

Στη Βέροια, σήμερα, 15/1/2015 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Καταστήματος του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας, ύστερα από την 1/12-1-2015 πρόσκληση της
προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του
Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
εννέα (9) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ(πρόεδρος)
2. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
6. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
9. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν από τον Συμεών Καραγαβριηλίδη, υπάλληλο
Δήμου Βέροιας.
Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το
από 12-1-2015 εισηγητικό σημείωμα της Προέδρου, που έχει ως εξής :

Με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται ότι : «… Το συμβούλιο της δημοτικής
κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής κοινότητας:
α) αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών
δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
β) αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής,
γ) προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι
υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για τις
περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή
ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση
των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.»
Με την 95/2014 απόφαση της ΔΚ Βέροιας, στη συνεδρίαση της 30ης Ιουλίου 2014 αποφασίστηκε
ομόφωνα:
Θετική εισήγηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την λειτουργία λαϊκής αγοράς στην περιοχή
Προμηθέα επί των οδών Θερμοπυλών, Τραπεζούντος και Τσελέπογλου και με ημέρα λειτουργίας την Τρίτη
και με εφαρμογή του Νέου Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
Με το με α.π.ΔΥ/22-12-2014 έγγραφο (ακολουθεί συνημμένα) το Τμήμα αδειών, εμπορίου και
καταστημάτων ζητά από το συμβούλιό μας, να τροποποιήσει την 95/2014 απόφαση με την πιο κάτω
οριοθέτηση, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, η οποία δεν είχε αναφερθεί:

α ) Στην οδό Θερμοπυλών από την συμβολή της με οδό Κόδρου(ή νέα ονομασία Βλάχων Ηρωίδων)
μέχρι τη συμβολή της οδού Θερμοπυλών με την οδό Ακροπόλεως.
β ) Στην οδό Τραπεζούντος από την συμβολή της με οδό Θερμοπυλών μέχρι τη συμβολή της με την
οδό Αμισσού.
γ ) Στην οδό Τσελέπογλου, από την συμβολή της με την οδών Θερμοπυλών μέχρι τη συμβολή της
με την οδό Γ. Ζεύγου.
Εισηγούμαι:
Να τροποποιηθεί η υπ’αριθμ. 95/2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας με την οριοθέτηση της
περιοχής, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, ως εξής:
α ) Στην οδό Θερμοπυλών από την συμβολή της με οδό Κόδρου(ή νέα ονομασία Βλάχων Ηρωίδων)
μέχρι τη συμβολή της οδού Θερμοπυλών με την οδό Ακροπόλεως.
β ) Στην οδό Τραπεζούντος από την συμβολή της με οδό Θερμοπυλών μέχρι τη συμβολή της με την
οδό Αμισσού.
γ ) Στην οδό Τσελέπογλου, από την συμβολή της με την οδών Θερμοπυλών μέχρι τη συμβολή της
με την οδό Γ. Ζεύγου.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 12-1-2015 εισηγητικό σημείωμα της Προέδρου,
Αποφασίζει Ομόφωνα

Γνωμοδοτεί θετικά να τροποποιηθεί η υπ’αριθμ. 95/2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας με
την οριοθέτηση της περιοχής, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, ως εξής:
α ) Στην οδό Θερμοπυλών από την συμβολή της με οδό Κόδρου(ή νέα ονομασία Βλάχων Ηρωίδων)
μέχρι τη συμβολή της οδού Θερμοπυλών με την οδό Ακροπόλεως.
β ) Στην οδό Τραπεζούντος από την συμβολή της με οδό Θερμοπυλών μέχρι τη συμβολή της με την
οδό Αμισσού.
γ ) Στην οδό Τσελέπογλου, από την συμβολή της με την οδών Θερμοπυλών μέχρι τη συμβολή της
με την οδό Γ. Ζεύγου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2015.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
4. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
6. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
8. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Βέροια 16/1/2015
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
…………………………….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ταχ.διευθ. :Μητροπόλεως 55
Τηλέφωνο :2331350509

Βέροια, 16-1-2015
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο
Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 3/2015
Απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:
Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση της υπ’ αριθμ. 95/2014
απόφασης της Δ.Κ. για τη λειτουργία λαϊκής αγοράς Βέροιας.

Σας κοινοποιούμε την αρ. 3/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για να λάβετε γνώση
και ανάλογη εφαρμογή.

Η Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

Κοιν.:
1. Αρχείο
2. Τμήμα Αδειών, εμπορίου και
καταστημάτων

