ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 5/2015 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αριθ. απόφ. 32/2015
Περίληψη
Διατύπωση γνώμης για τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ.
Στη Βέροια, σήμερα, 11/2/2015 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Καταστήματος του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας, ύστερα από την 5/9-2-2015 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. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
5. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
7. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
8. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
9. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
2. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν από τον Συμεών Καραγαβριηλίδη, υπάλληλο
Δήμου Βέροιας.
Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου
το από 9/2/2015 εισηγητικό σημείωμα της Προέδρου, που έχει ως εξής :

Με τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» το συμβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας ασκεί
τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για:
α) τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του δήμου που υπάρχει ανάγκη να λειτουργήσουν στην περιφέρειά
του,
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα,
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας,
ε) την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικών δασικών εκτάσεων, που βρίσκονται στην περιφέρεια της
τοπικής κοινότητας,
στ) για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών
στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας.
Με το από 3/2/2015 εισηγητικό του σημείωμα ο Αντιδήμαρχος Ασλάνογλου Στυλιανός ζητά από το
Συμβούλιό μας να εκφράσει την άποψή του για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, προκειμένου στη συνέχεια να τεθεί σε δημόσια
διαβούλευση.
Το κείμενο μοιράστηκε στα μέλη στην προηγούμενη συνεδρίασή μας ώστε να το μελετήσει ο
καθένας και να κάνει τις προτάσεις του.
Εισηγούμαι:
Να εκφράσει το Σώμα την άποψή του για τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, προκειμένου στη συνέχεια να τεθεί σε δημόσια
διαβούλευση.

Διαβάσατε τον κανονισμό, θέλει κάποιος να τοποθετηθεί;
κ.Τζήμα-Τόπη Συρμούλα: Τάσσομαι υπέρ μιας προσπάθειας να υπάρχει κανονισμός κι επιτέλους με
θεσμικό και μόνιμο τρόπο να ρυθμίζεται η παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων από το Δήμο, το
περιμέναμε αυτό. Ωστόσο, όσο αφορά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων που είναι και το πιο επίμαχο
σημείο, εδώ έχουμε δυο ομάδες αντικρουόμενων συμφερόντων: Τους καταστηματάρχες υγειονομικού
ενδιαφέροντος που θέλουν προφανώς να αναπτυχθούν για να αυξήσουν το τζίρο τους και τον Βεροιώτη τον
πολίτη που δυσκολεύεται να φτάσει στο κατώφλι του και τον επιχειρηματία που βλέπει να ζημιώνεται η
επιχείρησή του. Και πάνω απ’ όλα αυτά υπερίπταται ο Δήμος Βέροιας που στην προηγούμενη δημοτική
αρχή είχε στάση δεν ήταν όπως θα τη θέλαμε. Θυμόμαστε και η προηγούμενη Δημοτική Κοινότητα έβγαλε
απόφαση αντίθετη με του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και το Δημοτικό Συμβούλιο που για τα
τραπεζοκαθίσματα είχε αποφασίσει εν μέσω θέρους και προ ημερήσιας διάταξης, αλλά αυτός ο κανονισμός
όντως είναι καλή προσπάθεια αλλά έχει ανάγκη αποσαφήνισης σε πολλά σημεία. Εφόσον θα ακολουθήσει
διαβούλευση θα πρότεινα σήμερα να πούμε καταρχήν ναι στην ιδέα ύπαρξης κανονισμού αλλά να
τοποθετηθούμε μετά τη διαβούλευση ξανά αφού ακούσουμε τους φορείς (Εμπ.Σύλλογος, κλπ) στο σχέδιο
που θα προκύψει ώστε να έχουμε την τελική μας γνώμη σαν Δημ.Κοινότητα.
κ.Μπρανιώτης: Να δούμε που έχετε ενστάσεις;
κ.Τζήμα: Δεν είμαι σε θέση να ξέρω τις απόψεις των καταστηματαρχών και του Εμπορικού
Συλλόγου που προφανώς θα τοποθετηθούν στη διαβούλευση.
κ. Μπρανιώτης: Το είδα αναλυτικά και είναι ξεκάθαρο, έχει οριστεί απόσταση 1,70 μ. στο
πεζοδρόμιο και το τι θα γίνει σε κάθε περίπτωση (π.χ.Κοντογεωργάκη).
κ.Τζήμα: Εγώ θέλω να ακούσω τους φορείς για να έχω αποκρυσταλλωμένη άποψη για να εκφραστώ
θετικά για το σύνολο του κανονισμού, να δω το προϊόν της διαβούλευσης, ξεκάθαρα. Δεν θεωρώ ότι η
Κοινότητα μπορεί να βγάλει τελική γνώμη αν δε δει πρώτα τη διαβούλευση.
κ.Κεφαλίδης: Είναι εδώ ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και μπορεί να μας πει λεπτομέρειες.
Πρόεδρος: Να δώσω λίγο κάποιες εξηγήσεις. Από την προηγούμενη δημοτική αρχή συγκροτήθηκε
ομάδα εργασίας για την εκπόνηση κι επικαιροποίησή του. Έγινε σε συνεργασία με τους καταστηματάρχες.
Η ομάδα αφού έλαβε υπόψη τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, το έγγραφο της 11ης εφορίας
αρχαιοτήτων, έγγραφο της Εφορίας Νεωτέρων Μνημείων και τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την
υλοποίηση του σχεδίου ανάπλασης του αστικού περιβάλλοντος εκπόνησε το σχέδιο που τέθηκε σε δημόσια
διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Δήμου από 31/3/2014 ως 4/4/2014. Καλούμαστε εμείς να
γνωμοδοτήσουμε γι’ αυτόν τον κανονισμό και μάλιστα δόθηκαν και κάποιες λύσεις, π.χ. η Έλλης έμεινε
όπως έχει, σε κάποιες ομπρέλες συμφώνησαν να μπουν διαφημιστικά, έγινε παράταση για να πληρώνουν τις
οφειλές τους, η Ιπποκράτους έχει γίνει κάποια ρύθμιση ώστε να τους εξυπηρετεί, ο δικός μας ο ρόλος είναι
να γνωμοδοτήσουμε, να προχωρήσει σε δημόσια διαβούλευση κι από κει να πάει στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν θέλει να μας πει κι ο Αντιδήμαρχος.
Αντιδήμαρχος κ. Λυκοστράτης: Καταρχήν ότι θέλετε για τον κανονισμό μπορείτε να με ρωτήσετε.
Για τη διαδικασία πρέπει να περάσει πρώτα από εσάς για να πάει στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Μπορεί,
κ.Τζήμα να ήταν καλύτερα να το δείτε εσείς μετά, αλλά δεν γίνεται, μετά το βλέπει μόνο το Δημοτικό
Συμβούλιο κι αυτό θα αποφασίσει οριστικά αφού λάβει υπόψη όλες τις παρατηρήσεις που μπορεί να γίνουν.
Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας, θα κάνει το ίδιο κι η διαβούλευση και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και
θα τις στείλει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αα έχετε παρατηρήσεις να κάνετε,
εδώ δεν συμφωνούμε σε αυτό το άρθρο κλπ, και θα τα δει όλα το Δημοτικό Συμβούλιο. Όσο για τον
Κανονισμό αν έχουν λάβει γνώση, ναι έχουν λάβει γνώση όλοι γιατί συζητήθηκε, έφτασε μέχρι το Δ.Σ., οι
καταστηματάρχες, ο Εμπορικός Σύλλογος και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος να το
αναβάλουμε για να το ξαναδούμε και ξαναμελετήσαμε τον ίδιο προσπαθώντας να καλύψουμε αυτά που
ζήτησαν αυτοί, ότι μπορούσε να γίνει το κάναμε. Όσο για την Κοντογεωργάκη εμείς εφαρμόζουμε αυτό που
λέει η Πολεοδομία, δηλ. τα 3,5 μ. για να κινηθεί η Πυροσβεστική, επίσης ότι τα τραπεζοκαθίσματα θα
πρέπει να μην εμποδίζουν τον πεζό και θα πρέπει σε ένα πεζοδρόμιο να καλύπτουν μόνο το 40%.
Βασιζόμενοι σε όλ’ αυτά σταθήκαμε στις οδούς που είχαν μια ιδιαιτερότητα, που έχουν παρτέρια
(Κοντογεωργάκη, Έλλης, Ιπποκράτους) στις πλατείες, κλπ και σε όλα τ’ άλλα ισχύει ο Γενικός Κανονισμός
ότι αφήνουμε παντού 3,5 μέτρα για τη διέλευση και 1,5 μ. για τους πεζούς. Αυτή είναι η φιλοσοφία του
Κανονισμού.
Πρόεδρος: Να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Οι προτάσεις θα καταγραφούν και θα σταλούν στην
αρμόδια υπηρεσία.
κ.Τζήμα: Εγώ εμμένω στην αρχική μου άποψη ότι μετά το προϊόν της τελικής διαβούλευσης θα
έπρεπε να ξανατοποθετηθεί η Δημοτική Κοινότητα. Όσο αφορά τις προτάσεις θα κατατεθούν στη
Γραμματεία.

Πρόεδρος: Ο ρόλος μας είναι γνωμοδοτικός, δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τον Καλλικράτη. Να
ψηφίσουμε.
κ.Τζήμα: Εγώ ψηφίζω υπέρ αλλά με την επιφύλαξη – και να σημειωθεί στα πρακτικά- όχι υπέρ κατά
άρθρο αλλά υπέρ καταρχήν.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Την από 9-2-2015 εισήγηση της Προέδρου,
2. Την τοποθέτηση του Αντιδημάρχου κ. Λυκοστράτη,
3. Τις απόψεις των μελών του,
Αποφασίζει Ομόφωνα

Γνωμοδοτεί θετικά για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, προκειμένου στη συνέχεια να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 32/2015.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
3. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
5. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
8. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Βέροια 12/2/2015
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
…………………………….

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

Βέροια, 12-2-2015
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο
Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 32/2015
Απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:
Διατύπωση γνώμης για τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ.

Σας κοινοποιούμε την αρ. 32/2015 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
3. Αντιδήμαρχος κ. Ασλάνογλου Στυλιανός

