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Από το αριθμ. 31 / 2020 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης:  446 / 2020.
 Π ε ρ ί λ η ψ η

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μη 
αναπροσαρμογή των τελών στάθμευσης και του τέλους 
εισόδου οχημάτων στο πεζοδρομημένο εμπορικό κέντρο.

Στη Βέροια, σήμερα στις 9 Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 
και ώρες από 09:00 έως 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 04-12-2020 γραπτή 
πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του 
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν 
παρόντα 8 μέλη.

Παρόντες Απόντες
1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Κ. Τροχόπουλος
7. Α. Λαζαρίδης
8. Δ. Πυρινός

1. Γ. Γουλτίδης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής το από 30-11-2020 εισηγητικό σημείωμά του, ως Αντιδημάρχου 
Οικονομικών, που έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4623/2019: «Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 
του ν.3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις 
που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν 
εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη 
σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του 
δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που 
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. 
Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του 
συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους 
προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους 
επί των παρόντων».

Με την αριθμ. 746/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας αποφασίστηκε η μη 
αναπροσαρμογή των τελών στάθμευσης για το Δήμο Βέροιας και παρέμειναν αυτά ως 
έχουν, ήτοι:

Α) Την επιβολή τέλους εισόδου οχημάτων στο Πεζοδρομημένο Εμπορικό Κέντρο, ως 
εξής:

1) Τέλος 10,00€/έτος για τους ιδιοκτήτες-επιχειρηματίες εμπορικών και λοιπών 
καταστημάτων που εισέρχονται εντός του πεζοδρομημένου εμπορικού κέντρου, με Ι.Χ. ή 
με επαγγελματικό όχημα ιδιοκτησίας τους.

2) Τέλος 35,00€/έτος για τα οχήματα Δημοσίας Χρήσεως (Δ.Χ.) και Διανομών που 
εισέρχονται εντός του πεζοδρομημένου εμπορικού κέντρου.



Η προσάρτηση του ανωτέρω τέλους στα τέλη στάθμευσης του Δήμου Βέροιας θα γίνει 
με την ανάλογη προσθήκη περίπτωσης Δ΄ στην παράγραφο 1, η οποία αφορά τέλη 
στάθμευσης στη Δημοτική Ενότητα Βέροιας.

Η δημοσίευση της παρούσας απόφασης θα γίνει με μέριμνα του αρμόδιου τμήματος του 
Δήμου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006.

Β) Τη μη αναπροσαρμογή των τελών στάθμευσης για το Δήμο Βέροιας και να 
παραμείνουν αυτά ως έχουν, ήτοι:

1.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΒΕΡΟΙΑΣ
Α) Το αντίτιμο (ειδικό τιμολόγιο) της κάρτας στάθμευσης σε χώρους ελεγχόμενης 

στάθμευσης περιορισμένου χρόνου, το οποίο παραμένει  σε  0,70€ ανά ώρα για όλους τους 
χώρους της ελεγχόμενης στάθμευσης.

Β) Το αντίτιμο (ειδικό τιμολόγιο) για την έκδοση του ειδικού σήματος για κατοίκους 
πεζοδρομημένων περιοχών, το οποίο παραμένει, ως εξής:

α) Εξάμηνης διάρκειας σε 20,00€.
β) Ετήσιας διάρκειας σε 35,00€.
Γ) Το αντίτιμο (ειδικό τιμολόγιο) για την έκδοση της μηνιαίας κάρτας στάθμευσης για 

όλους τους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης, το οποίο παραμένει ως εξής:
α) Για ένα όχημα στο ποσό των 32,00€.
β) Για κάθε επιπλέον όχημα  στο ποσό των 15,00€ το καθένα.
2. ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΔΟΒΡΑ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
Για τις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες δεν έχει επιβληθεί κανένα τέλος στάθμευσης.
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας να 

εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναπροσαρμογή η μη των παραπάνω 
τελών  για κάθε Δημοτική Ενότητα για το έτος 2021.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Κ.Τροχόπουλος: «Προτείνω να αναβληθεί το θέμα λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει 

διαμορφωθεί ακόμα το πλαίσιο από το αρμόδιο Υπουργείο λόγω των ειδικών συνθηκών της 
πανδημίας.

Αν ωστόσο δεν γίνει δεκτό το αίτημα αναβολής, προτείνω την μείωση των τελών σε 
ποσοστό 50% ως εναλλακτική πρόταση λόγω της άνω του εξαμήνου κατάστασης της 
πανδημίας του κορωνοϊού».

Πρόεδρος: Σύμφωνα με την εισήγηση προτείνω τη μη αναπροσαρμογή τελών 
στάθμευσης. Συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.
Ο Κ.Τροχόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 30-11-2020 εισηγητικό σημείωμα του Προέδρου, ως Αντιδημάρχου 

Οικονομικών.
2. Την αριθμ. 746/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας.
3. Την πρόταση του Προέδρου.
4. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4623/2019 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Τη μη αναπροσαρμογή των υφιστάμενων Τελών Στάθμευσης και του Τέλους Εισόδου 
οχημάτων στο πεζοδρομημένο εμπορικό κέντρο και να παραμείνουν ως έχουν και όπως 
αυτά έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με την αριθμ. 746/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και έχουν ως εξής:
1.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΒΕΡΟΙΑΣ



Α) Το αντίτιμο (ειδικό τιμολόγιο) της κάρτας στάθμευσης σε χώρους ελεγχόμενης 
στάθμευσης περιορισμένου χρόνου, το οποίο παραμένει  σε  0,70€ ανά ώρα για όλους τους 
χώρους της ελεγχόμενης στάθμευσης.
Β) Το αντίτιμο (ειδικό τιμολόγιο) για την έκδοση του ειδικού σήματος για κατοίκους 
πεζοδρομημένων περιοχών, το οποίο παραμένει ως εξής:

α) Εξάμηνης διάρκειας σε 20,00€.
β) Ετήσιας διάρκειας σε 35,00€.

Γ) Το αντίτιμο (ειδικό τιμολόγιο) για την έκδοση της μηνιαίας κάρτας στάθμευσης για 
όλους τους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης, το οποίο παραμένει ως εξής:

α) Για ένα όχημα στο ποσό των 32,00€.
β) Για κάθε επιπλέον όχημα  στο ποσό των 15,00€ το καθένα.

Δ) Το Τέλος Εισόδου οχημάτων στο Πεζοδρομημένο Εμπορικό Κέντρο, το οποίο 
παραμένει ως εξής:

1) Τέλος 10,00€/έτος για τους ιδιοκτήτες-επιχειρηματίες εμπορικών και λοιπών 
καταστημάτων που εισέρχονται εντός του πεζοδρομημένου εμπορικού κέντρου, με Ι.Χ. ή 
με επαγγελματικό όχημα ιδιοκτησίας τους.

2) Τέλος 35,00€/έτος για τα οχήματα Δημοσίας Χρήσεως (Δ.Χ.) και Διανομών που 
εισέρχονται εντός του πεζοδρομημένου εμπορικού κέντρου.
2. ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΔΟΒΡΑ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
Για τις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες δεν έχει επιβληθεί κανένα τέλος στάθμευσης.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   446 / 2020.
.................................................................………………………...………………………...............................

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, 
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια  10-12-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ



                                       
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Βέροια                -2020

ΝΟΜΟΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΒΕΡΟΙΑΣ                       Αριθμ.Πρωτ.: Δ.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ταχ. Δ/νση      : Μητροπόλεως  46 
Τ.Κ. 59132  ΒΕΡΟΙΑ

Πληροφορίες : Γ. Νικόπουλος ΠΡΟΣ:
Τηλέφωνο  : 2331350568
FAX           : 2331350515

e-mail  : nikopoulos@veria.gr

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 446/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΧΕΤ.:

Περίληψη απόφασης
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μη αναπροσαρμογή των 
τελών στάθμευσης.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 446/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να 
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Κοινοποίηση
Α/1α
Β΄


