ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 10/2017 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, του Δήμου Βέροιας

Αρ.Απόφ. 42/2017
Περίληψη
Προτάσεις για τη λαϊκή αγορά
Βέροιας.
Στη Βέροια, σήμερα, 25/5/2017 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας, ύστερα από την 10/19-5-2017
πρόσκληση του (αναπληρωτή) προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με ηλεκτρονικό τρόπο ή 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 επτά (7):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
5. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
7. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
2. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
3. ΑΡΣΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν από τον Συμεών Καραγαβριηλίδη,
υπάλληλο Δήμου Βέροιας.
Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του Συμβουλίου το από 25-5-2017 εισηγητικό σημείωμα του μέλους του Δ.Σ.
Κεφαλίδη Κων/νου, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
προβλέπεται ότι :
«2. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε
με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα
ακόλουθα θέματα:
α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στη
δημοτική κοινότητα με κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην
ανάπτυξη της περιοχής,
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας,
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών,
δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και
κοινωφελών χώρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
στ) την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,
ζ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής
περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών,
η) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση,
θ) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα….»

κ.Κεφαλίδης: Η λαϊκή αγορά της Βέροιας πέρασε το 2014 στο Δήμο. Έπρεπε να γίνει
κανονισμός λειτουργίας. Υπάρχουν παράπονα γιατί δεν υπάρχει έλεγχος, μόνος ένας

υπάλληλος του Δήμου περνάει που κάνει εισπράξεις. Προτείνω επίσης να γίνουν
διαγραμμίσεις και να δοθούν ίδιες θέσεις σε όλους (5 μέτρων). Επίσης να χωριστούν
παραγωγοί και έμποροι. Οι λαϊκές έγιναν για τους παραγωγούς. Εδώ γίνεται έλεγχος σε
παραγωγό Βέροιας από παραγωγό λαϊκής άλλης πόλης για το γιατί ήρθε κ.λ.π. Ποιος κάνει
κουμάντο; Μήπως το Σωματείο τους; Ο Δήμος τι κάνει; Υπήρχε άνθρωπος που τέσσερα
χρόνια πουλούσε χωρίς άδεια. Να γίνει λοιπόν κανονισμός λειτουργίας, να εξεταστούν οι
άδειες, να μπει μια σειρά. Υπάρχουν καταγγελίες. Εμείς είμαστε εδώ για τα συμφέροντα των
πολιτών. Να πάει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να αφήσουν τα συμφέροντα.
κ.Τσιάνος: Κανονισμός υπάρχει, είναι υποχρεωτικό από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης. Όμως εφαρμόζεται; Οι έμποροι κανονικά απαγορεύονται. Πρέπει να υπάρχουν
δηλώσεις καλλιέργειας στον Ο.Σ.Δ.Ε. και να ζητούνται σε ελέγχους, με πόσους τόνους, κλπ.
Οι διαγραμμίσεις να γίνουν αλλά είναι δευτερεύον.
κ.Τζήμα-Τόπη: Υπάρχει νόμος που τα προβλέπει όλα, αλλά δεν εφαρμόζεται. Η
Δημοτική Αστυνομία έχει αποδυναμωθεί. Να ζητήσουμε να εποπτεύει κάποιος από το Τμήμα
Αδειών. Υπάρχει ισχυρό Σωματείο, είναι αλήθεια. Να ανατεθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα ο
έλεγχος λειτουργίας.
κ.Πελεκίδης: Να προσθέσω κάτι για τον καθαρισμό που γίνεται στο τέλος. Να
κλείνουν εντελώς οι δρόμοι, κι από τις δύο πλευρές, γιατί γίνεται κομφούζιο, οι υπάλληλοι
έχουν δίκιο, είναι και άσχημο και επικίνδυνο.
κ.Κεφαλίδης: Πρέπει να καθαρίζει ο καθένας το μέρος του, δεν είναι υποχρέωση του
Δήμου. Τα αφήνουν όλα χάλια. Να μπει μια σειρά και σ’ αυτό κι όπως είπανε κι οι υπόλοιποι.
Να μπει υπεύθυνος ελέγχου. Άδειες έχουν για έναν μήνα.
κ.Τζήμα-Τόπη: Να δούμε και τις άλλες υπηρεσίες, ίσως την Εφορία.
Πρόεδρος: Να ζητήσουμε ενημέρωση από την Υπηρεσία και να έρθει το θέμα πάλι;
κ.Κεφαλίδης: Να πάει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είπα πριν.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Την εισήγηση του μέλους του Δ.Σ. κ.Κεφαλίδη Κων/νου.
2. Τις απόψεις των μελών.
Αποφασίζει Ομόφωνα

Προτείνει:
Να εφαρμοστεί ο κανονισμός λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Βέροιας, να γίνεται
έλεγχος στις άδειες των παραγωγών από τα αρμόδια κατά νόμο όργανα, να εποπτεύεται η
λειτουργία από αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος Αδειών του Δήμου και να γίνουν οι
διαγραμμίσεις για κάθε θέση, όπως προβλέπεται.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 42/2017.
………………………………………………………………………………………………………..

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΜΡΟΥΛΑ
ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Βέροια 26/5/2017
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
…………………………….

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

Βέροια 26-5-2017
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 42/2017
Απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:

Προτάσεις για τη λαϊκή αγορά Βέροιας.

Σας κοινοποιούμε την αρ. 42/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για να λάβετε
γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κοιν.:
1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Τμήμα Αδειών-Καταστημάτων
3. Αντιδήμαρχος Οικονομικών
4. Αρχείο

