ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 26/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 666/2009
Περίληψη
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 3ου
θέματος «Έγκριση ή μη τροποποίησης της αριθ. 635/2007
απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού χώρου λειτουργίας της Β΄
Λαϊκής Αγοράς».
Σήμερα 16 Νοεμβρίου του έτους 2009 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 12-11-2009 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 24 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
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

Τ.
Γ.
Ι.

Aπόντες
Χατζηαθανασίου
Κάκαρης
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
Β. Ρήσσου
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Ι. Ταρασίδης

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξη συζήτηση προσήλθαν
οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Γ. Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 666/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Σ. Παναγιωτίδης, Γ. Ορφανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 667/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 6670/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Ν. Μωυσιάδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Β.
Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 672/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Α. Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτριος, Β. Γιαννουλάκης,
Ε. Γουναράς, Γ. Ορφανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς, Γ.
Ορφανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 674/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι
κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Γ. Μιχαηλίδης, Ν. Μωυσιάδης, Κ. Συμεωνίδης,
Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθ. 380/2009 απόφαση της Δημαρχιακής
Επιτροπής, με την οποία αυτή εισηγείται ομόφωνα την παραπομπή στο Δημοτικό
Συμβούλιο του θέματος «Εισήγηση προς το Δ.Σ. για καθορισμό χώρου λειτουργίας
Β΄ Λαϊκής Αγοράς και ανάκλησης της με αριθ. 635/2007 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου» επειδή το έκρινε ιδιαιτέρως σοβαρό.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Με τo υπ’ αριθμ. 4596/09 έγγραφό της, η νομαρχιακή
αυτοδιοίκηση, διαβίβασε προς το δήμο της Βέροιας, το αίτημα των σωματίων που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της λαϊκής αγοράς της Βέροιας και που αφορά τη
μετακίνηση της δεύτερης λαϊκής αγοράς, την οποία είχαμε αποφασίσει εμείς να
εγκαταστήσουμε στην λεωφόρο Στρατού, σε μια από τις 5 περιοχές που θα σας
αναφέρω. Την οδό Παύλου Μελά, Κονίτσης, Σκρα, Καρατάσου και Γράμμου, τις
οδούς Ανδρούτσου, Μαυραλέξη και Κανάρη, που βρίσκονται στην περιοχή του
Τσερμενίου, την οδό Ιουστινιανού, την περιοχή Τσερμένη – Παπάκια, όπου γινόταν
και παλιά, όσοι θυμούνται και την οδό Μάρκου Μπότσαρη. Με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του 3463/ 2006 δηλαδή του κώδικα δήμων και κοινοτήτων, οι
αρμοδιότητες των δήμων αφορούν και στα θέματα ποιότητας ζωής και εύρυθμης
λειτουργίας των πόλεων και των οικισμών, όπου μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει και
τον καθορισμό των χώρων και όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των
εμποροπανηγύρεων, για άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα
ενεργούνται στην περιφέρειά τους κατά την σχετική νομοθεσία. Επίσης, οι δήμοι
καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, η δημαρχιακή επιτροπή,
είχε το θέμα αυτό και έπρεπε να εισηγηθεί στο Δ.Σ. για τον καθορισμό ή μη του
χώρου της δεύτερης λαϊκής αγοράς, αφού μεταξύ των οδών που ανέφερα πριν και των
5 περιοχών που ανέφερα πριν, αφού η απόφασή μας για την δεύτερη λαϊκή στην οδό
Στρατού δεν λειτούργησε ουσιαστικά καλά και δεν αναπτύχθηκε εκεί η λαϊκή αγορά
όπως θα περίμεναν και οι πωλητές της λαϊκής αγοράς. Η δημαρχιακή επιτροπή,
επειδή υπήρχαν, όταν συζητήθηκε το θέμα, αντιρρήσεις από δυο τουλάχιστον
περιοχές με συλλογή υπογραφών και λοιπά, αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα στο
Δ.Σ, στο κυρίαρχο όργανο. Αυτό που πρέπει, για να είμαστε συνεπείς, με τις
αποφάσεις που πήραμε και με όσα συζητήσαμε στο προηγούμενο συμβούλιο όπου
αποφασίσαμε να εγκατασταθεί η δεύτερη λαϊκή στην οδό Στρατού, για να είμαστε
συνεπής σε όσα είπαμε, γιατί τότε είχαμε πει ότι εφόσον δεν λειτουργήσει εκεί,
ουσιαστικά, δεν λειτουργήσει εκεί, η λαϊκή αγορά, θα λάβουμε νέα απόφαση για να
είμαστε συνεπείς λοιπόν με αυτό, πρέπει σίγουρα να λάβουμε μια νέα απόφαση. Αυτό
σημαίνει ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε να αλλάξουμε τον τόπο και γι’ αυτό κατ’
αρχήν πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα. Οφείλω να σας ενημερώσω ότι, από τη
στιγμή που δημοσιεύτηκαν τα θέματα του σημερινού Δ.Σ στον τύπο, προέκυψαν και
νέες προτάσεις, εκτός απ’ αυτές τις 5 που αναγράφονται στο εισηγητικό και που μας
προτάθηκαν από την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Προέκυψαν κάποιες προτάσεις, από
τους ίδιους τους πολίτες, δηλαδή σε μέρη που υπάρχει κοινωνική συναίνεση, δεν
γνωρίζουμε όμως εάν αυτό το δέχονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ή εάν μπορούν
να αποφασίσουν θετικά γι’ αυτό, επίσης οι εμπλεκόμενοι όπως είναι η τροχαία και
διάφοροι άλλοι που επηρεάζονται απ’ τη λειτουργία της δεύτερης λαϊκής. Θα πρέπει
αγαπητοί συνάδελφοι, να είμαστε συνεπείς στη δέσμευσή μας και να αποφασίσουμε
κατ’ αρχήν την μεταφορά της δεύτερης λαϊκής από το σημείο που είναι. Δεν είναι
βέβαια εύκολο, δεν είναι εύκολη οποιαδήποτε απόφαση, γιατί είναι σίγουρο ότι η
πόλη έχει ένα τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα, δημιουργείται, γίνεται χειρότερο
στις ημέρες της λειτουργίας της λαϊκής, την οποία την στηρίζουμε ως θεσμό και δεν

είναι ιδιαιτέρως εύκολο γιατί χρειάζεται, όπου και να είναι η δεύτερη λαϊκή,
χρειάζεται να υπάρχει η αντίστοιχη υποδομή. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχουν χώροι
υγιεινής και επίσης πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν οι χώροι όπου θα παρκάρουν τα
αυτοκίνητα. Θα έλεγα λοιπόν, γιατί θα συζητηθεί φυσικά το θέμα στο συμβούλιο, ότι
θα πρέπει κατ’ αρχήν να πούμε ναι στην αλλαγή του τόπου, του χώρου που γίνεται
σήμερα η λαϊκή και πρόκοψε, για να το πω έτσι απλά και επίσης, να εισηγηθεί άμεσα
η υπηρεσία τη διαβούλευση με τους φορείς και να έρθει εδώ το θέμα για να παρθεί η
οριστική απόφαση. Από κει και πέρα ας τοποθετηθούν οι συνάδελφοι.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις, διευκρινιστικές ερωτήσεις υπάρχουν συνάδελφοι;
Δήμαρχος: Αυτά τα λέω γιατί σήμερα έχουμε 5 προτάσεις και πρέπει κάπως
να προχωρήσουμε.
Πρόεδρος Ερωτήσεις υπάρχουν;
Δάσκαλος: Κύριε πρόεδρε, διαδικαστικά. Αν κατάλαβα καλά, η πρόταση της
κας δημάρχου είναι να αποφασίσουμε σήμερα την αλλαγή και μετά να γίνει μια
διαβούλευση για το χώρο. Νομίζω για την αλλαγή συμφωνούμε όλοι, δεν νομίζω να
υπάρχει διαφωνία. Από τη στιγμή που δεν θα πάρουμε απόφαση για τη θέση σήμερα,
νομίζω ότι κακώς ήρθαν οι άνθρωποι.
Πρόεδρος : Ας πούνε πρώτα οι άνθρωποι εδώ, ποιος εκπροσωπεί;
Σαμαράς (Πρόεδρος Σωματείου Πωλητών Λαϊκών Αγορών) : Κατ’ αρχήν θα
ήθελα να πω συγχαρητήρια στη κα δήμαρχο που θυμάται ότι στο παρελθόν
δεσμεύτηκαν ότι αν δεν λειτουργήσει η λεωφόρος Στρατού, θα επανεξετάσουμε το
θέμα της β΄ λαϊκής. Θα ήθελα ακόμη να τονίσω ότι ο 3377/05, δίνει τη δυνατότητα
στο Δ.Σ να γνωμοδοτήσει για το χώρο της λαϊκής αγοράς, της μεταφοράς της λαϊκής
αγοράς, από κει και στο εξής μετά, υπεύθυνη είναι η νομαρχία, θα γίνει νομαρχιακή
επιτροπή, θα καλέσει τους αρμόδιους φορείς, αστυνομία, αρχαιολογία, τα σωματεία
μας στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, πυροσβεστική, θα ελέγξουν τον χώρο που θα
προτείνετε εσείς και από κει και μετά θα πάει στο νομαρχιακό συμβούλιο για να
ψηφιστεί αν θα γίνει μεταφορά ή όχι. Άρα εσείς σήμερα καλείστε να πάρετε μια
απόφαση, να καταργηθεί πρώτα, η προηγούμενη λαϊκή αγορά στη λεωφόρο Στρατού
και μετά να υποδείξετε έναν από τους 5 χώρους που σας έχουμε δηλώσει εμείς. Τώρα
με αυτά που μας είπε η κα δήμαρχος, δεν το γνωρίζαμε, έχει άλλους δυο, τρεις, πέντε,
χώρους.
Πρόεδρος: Φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνείτε να φύγει η λαϊκή αγορά από εκεί,
γιατί φαντάζομαι ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι, συμφωνείτε όλοι, έτσι δεν είναι; Άρα
λοιπόν η σημερινή κουβέντα, έτσι όπως τέθηκε και απ’ τη δήμαρχο, είναι ότι η
σημερινή απόφαση να είναι όσον αφορά την αλλαγή του χώρου. Από κει και πέρα, τι
συγκεκριμένα, επειδή υπάρχουνε και άλλες προτάσεις, θα γίνει μια διαβούλευση για
το τι, δηλαδή σήμερα δεν θα αποφασίσουμε το συγκεκριμένο χώρο. Υπάρχουν και
άλλες προτάσεις που ήρθαν στο τραπέζι, επομένως θα πρέπει να υπάρξει μια
διαβούλευση, από κει και πέρα, άρα, υπάρχει κάτι καινούργιο που θα μας πείτε;
Πλατιόπουλος (Εκπρόσωπος Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών): Εμείς
εδώ ήρθαμε σήμερα, πέραν ότι κάναμε κάποιες προτάσεις για τους χώρους, αλλά
ήρθαμε σήμερα να ακούσουμε την απόφαση, ότι ναι, εγκρίνετε η μετακίνηση της
αγοράς, σε αυτούς τους χώρους. Με αυτή την απόφαση σήμερα, ο αρμόδιος
αντιδήμαρχος, θα έχει το δικαίωμα να παραστεί στη δημαρχιακή επιτροπή, η οποία
αποτελείτε από 17 μέλη και τα οποία είναι τα πλέον αρμόδια όργανα, να
αποφασίσουν που και ποιος χώρος πληρεί τους όρους. Η θέση της κας δημάρχου
σήμερα, δείχνει ότι θα πρέπει να ξεκινήσει πάλι από εσάς, σε αυτό το θέμα εμείς,
θέλουμε να πούμε ότι πρέπει να συντομεύσουμε είστε ελεύθεροι με την σημερινή σας
απόφαση, απαλλαγμένοι και να πάει το θέμα στο νομαρχιακό συμβούλιο, που εκείνο
έχει όλους τους φορείς. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει να το

ξανασυζητήσουμε και να το ξανασυζητήσουμε, γιατί ξέρετε πολύ καλά κε πρόεδρε,
ότι είναι και πολύ συζητημένο και πολύ χιλιοτραγουδισμένο.
Πρόεδρος: Γιατί προέκυψαν και άλλες προτάσεις. Σήμερα λοιπόν συζητάμε
ότι συμφωνούμε όλοι μας, την μεταφορά της λαϊκής αγοράς από το δεύτερο σημείο,
από κει και πέρα, υπάρχουν 5 προτάσεις και λέει η κα δήμαρχος ότι υπάρχουνε και
άλλες δυο, τρεις προτάσεις, καινούργιες, που πιθανών θα πρέπει να συζητηθούν
γενικότερα.
Πλατιόπουλος: Μα θα συζητηθούν από την επιτροπή κε πρόεδρε. Η
νομαρχιακή επιτροπή εκπροσωπεί ολόκληρο το χώρο.
Δήμαρχος: Να διευκρινίσω λίγο, γιατί σήμερα ήρθανε προτάσεις, που
δείχνουν ότι έχουν και κοινωνική συναίνεση και για την πλατεία της Κυψέλης, γιατί
ήρθαν οι ίδιοι οι κάτοικοι και το ζήτησαν και για την οδό Ιλιάδος και υπήρχανε και
άλλες , δηλαδή, έρχονται κάποιοι, από μόνοι τους, οι οποίοι θέλουν τη λαϊκή, απ’ την
άλλη μεριά, έχουμε από άλλα μέρη, όπως είναι τα Παπάκια, η Ιουστινιανού κ.τ.λ,
μαζεμένες ένα σωρό υπογραφές. Θα πρέπει, να συζητήσουμε μαζί σας ξανά, να σας
δώσουμε τα καινούργια δεδομένα, που προέκυψαν σήμερα. Δεν το ξέραμε και εμείς,
είχαμε συγκεκριμένη πρόταση για σήμερα.
Σαμαράς (Πρόεδρος Σωματείου Πωλητών Λαϊκών Αγορών) : Το θέμα είναι
να βρούμε ένα χώρο καλύτερο απ’ αυτό που ήμασταν, τη λεωφόρο Στρατού, αν είναι
για κάτι παρόμοιο, να πάρουμε μια απόφαση και να καταργήσουμε τη δεύτερη λαϊκή.
Πρόεδρος: Κύριε Σαμαρά, αυτό είναι το ζητούμενο.
Δήμαρχος: Θα μου επιτρέψετε, αυτό νομίζω είπα από την αρχή, ότι για να
είμαστε συνεπείς, σας είπαμε, ότι εφόσον δεν ικανοποιηθείτε με αυτόν τον χώρο που
ο νομάρχης είχε προτείνει, αν θυμάστε και είχε συμφωνήσει και η τροχαία και λοιπά,
είπαμε ας τον δοκιμάσουμε, απέτυχε.
Δάσκαλος: Άκουσα τον κ. Σαμαρά που είπε να πάρουμε μια απόφαση σήμερα
να καταργήσουμε την δεύτερη λαϊκή; Δηλαδή δεν θέλετε να δουλεύετε σε δεύτερη
λαϊκή, μέχρι να βρεθεί μια λύση;
Δήμαρχος: Κε πρόεδρε, παράλληλα να διευκρινίσω κάτι, για να έρχεται το
θέμα στο Δ.Σ να ‘ρθεί και να ξαναρθεί, σημαίνει ότι θέλουμε να το λύσουμε και να το
λύσουμε, να το διευκρινίσω αυτό, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί θα η λαϊκή,
εκεί που έχει κοινωνική συνείδηση, εκεί που την θέλουνε, εκεί που θα την
υποστηρίξουνε οι πέριξ, τουλάχιστον, αυτό κρατήστε το. Θα πετύχει εφόσον υπάρχει
κοινωνική συναίνεση, εφόσον την πολεμήσει η περιοχή στην οποία θα πάει, είναι
φυσικό ότι δεν θα πετύχει. Θέλει λοιπόν πολύ σοβαρά, εάν θέλουμε να έχουμε ένα
θετικό αποτέλεσμα και η απόφαση αυτή η οποία ελήφθη, να υπάρχει δεύτερη λαϊκή,
είναι λυμένη είναι τελειωμένη, θέλουμε να προχωρήσει και πρακτικά με αποτέλεσμα
καλό, τότε θα πρέπει να έχουμε περίσκεψη να αποφασίσουμε αυτό που θα
αποφασίσουμε και βλέποντας όλους τους εξωγενείς παράγοντες.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Κε πρόεδρε, έτσι όπως εισήχθη για συζήτηση το θέμα στο
Δ.Σ, μετά από την εισήγηση που έκανε η δήμαρχος, γιατί η δημαρχιακή επιτροπή
φοβήθηκε να κάνει εισήγηση, γιατί έκρινε ότι είναι σοβαρό το θέμα και δεν ήθελε να
πιει το ποτήριων η ίδια, το παρέπεμψε εδώ, να το πιει το Δ.Σ. αλλά και επειδή η κα
δήμαρχος και αυτή φοβάται να το πιει το ποτήριων, γιατί ξεχνάει τι έλεγε το2007 το
Νοέμβριο, έχω εδώ τα πρακτικά, όπως ξεχνούν προφανώς και οι συνάδελφοι της
πλειοψηφίας τι λέγανε, όταν εμείς ήμασταν αντίθετοι, κάθετα, να μην γίνει η δεύτερη
λαϊκή αγορά στην οδό Στρατού, γιατί δεν πρόκειται να λειτουργήσει, από το χώρο
που βρίσκεται και λέγαμε τότε να γίνει, επάνω, στην επάνω πόλη, να βρίσκανε όμως
τον δρόμο. Μας φέρνετε ένα κουτσουρεμένο θέμα από τη δημαρχιακή επιτροπή, μας
φέρνετε μια κουτσουρεμένη εισήγηση από τη δήμαρχο και λέτε, θέλετε να πειστείτε

εσείς, όχι εμείς, εμείς ήμασταν πεπεισμένοι ότι δεν έπρεπε να γίνει λαϊκή αγορά εκεί,
άρα συνεδριάστε μόνοι σας, πέστε ότι εμείς κάναμε λάθος το 2007, κακώς είπαμε να
γίνει λαϊκή αγορά στη Στρατού και αφού πειστείτε μεταξύ σας, ελάτε ξανά να
συζητήσουμε το θέμα. Δεν έχετε πρόταση απόψε και κρύβεστε πίσω από το δάκτυλό
σας, πάλι, για άλλη μια φορά, εγώ φοβάμαι ότι το θέμα αυτό δεν θα το φέρετε πριν τις
δημοτικές εκλογές, γιατί αν θέλατε να το φέρετε, αν θέλατε να το λύσετε, θα το
λύνατε τότε, τότε ξεφύγατε, αφού συμφωνούσαν και οι πωλητές να πάνε εκεί κάτω,
αν και εμείς φωνάζαμε και βροντοφωνάζαμε, δεν πρόκειται να λειτουργήσει και πολύ
σύντομα θα έρθετε στο Δ.Σ, πάλι δικαιωθήκαμε και σε αυτό το θέμα. Τώρα λοιπόν
αντί να έρθετε και να πείτε, κάναμε λάθος, βρήκαμε τη δεύτερη λαϊκή αγορά στην
επάνω πόλη, κοντός ψαλμός αλληλούια, φέρτε το στην επόμενη συνεδρίαση λοιπόν,
έπρεπε να σας πουν οι πωλητές, τον λαϊκών αγορών, τι να το αναβάλουμε, τι να πάμε
σε διαβούλευση, ξανά και με ποιους να πάμε σε διαβούλευση; Πέντε είναι οι θέσεις,
πέστε μας και τις άλλες δυο, να τελειώνουμε απόψε ή το πολύ στην επόμενη
συνεδρίαση. Γιατί λοιπόν να ανοίξει κατάλογος ομηλιτών κε πρόεδρε; Να φάμε εδώ
δυο ώρες να συζητάμε αν έχετε να αλλάξει άποψη εσείς, ότι είχατε κάνει λάθος τότε,
γιατί εμείς είμαστε από την αρχή αντίθετοι με την λαϊκή αγορά εκεί, άρα θέλουμε την
τροποποίηση, να φύγει από κει κάτω. Εσείς την πήγατε εκεί κάτω.
Πρόεδρος: Ποια είναι η πρότασή σας;
Σκουμπόπουλος: Απόψε, να συζητήσουμε και να βγάλουμε το χώρο της
λαϊκής αγοράς. Απόψε και όχι μετά από ένα μήνα ή από δυο μήνες ή μετά από έξι
μήνε.
Ορφανίδης : Απ’ όλα αυτά που είπε ο κος Σκουμπόπουλος συμφωνώ σε ένα
και μόνο και είναι και το ουσιώδες, το ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει και ποιος είχε
δίκιο και ποιος δεν είχε, στις προηγούμενες συνεδριάσεις, το γνωρίζουν πολύ καλά
και οι παρευρισκόμενοι και είναι και πολύ έξυπνοι και δεν τους κοροϊδεύουμε. Έχω
την εντύπωση ότι εδώ, εάν, σήμερα αποφασίσουμε, μόνο για να πάρουμε απόφαση να
αλλάξει η λαϊκή, δεν κάνουμε τίποτα, τους κοροϊδεύουμε για μια ακόμα φορά.
Σήμερα θα πρέπει να συζητηθεί επί τάπητος, που, συγκεκριμένος χώρος. Τι να
συζητήσουμε δηλαδή, τόσο καιρό το ταλανίζουμε το θέμα, το ξέρουμε το πρόβλημα
και σήμερα θα πάρουμε απόφαση; Πού συμφωνούμε όλοι; Είναι γνωστό, αλλά
συμφωνούμε σε τι; Να πάει στο φεγγάρι; Να πάει στην Εληά; Να πάει, που να πάει;
Πρέπει εδωπέρα, αν θέλουμε να λέμε ότι λειτουργούμε και παίρνουμε αποφάσεις,
συγκεκριμένα πράγματα, να βγει ο καθένας και να πει, θέλω αυτό, αλλιώς δεν
υπάρχει συζήτηση, τζάμπα μιλάμε. Θα μιλάμε δυο ώρες και δεν θα καταλήξουμε
πουθενά, όλοι είμαστε νομίζω σύμφωνοι στο να αλλάξει. Γι’ αυτό κε πρόεδρε
παρακαλώ, εάν θέλουμε να είμαστε επί της ουσίας, να μπει θέμα να συζητηθεί
σήμερα η χωροθέτηση, εκτός αν δεν είστε έτοιμοι.
Δήμαρχος: Μια στιγμή να απαντήσω κατευθείαν σε αυτό. Και έτοιμοι είμαστε
και πρόταση έχουμε, προέκυψαν νέα δεδομένα, να μην τα έλεγα; Να μην τα έλεγα;
Προέκυψαν νέα δεδομένα, οφείλω να τα συνεισφέρω. Αν δεν θέλαμε να το
συζητήσουμε, δεν θα το φέρναμε το θέμα και ξέρετε ότι έχουμε το θάρρος να τα
βάζουμε τα ζητήματα, να τα συζητάμε και να τα λύνουμε. Προέκυψαν όμως, νέα
δεδομένα, εάν δεν τα έφερνα στο Δ.Σ θα ήμουνα υπόλογη, θα έκρυβα πράγματα
λοιπόν, υπάρχουν προτάσεις, ας ακουστούνε και θα ψηφίσει το σώμα. Όσο για τη
δημαρχιακή επιτροπή, συμμετέχουν και από τις δυο παρατάξεις στην δημαρχιακή
επιτροπή, δεν κρύφτηκε κανένας πίσω από δάχτυλα, για να τελειώνουμε με αυτές τις
απαντήσεις.
Ακριβόπουλος: Συμπληρωματικά να πω, σε αυτό που είπε ο κος Ορφανίδης,
ότι εμείς δεν θα παρακαλέσουμε να συζητηθεί το που θα εγκατασταθεί η λαϊκή
αγορά, αυτό είναι το εισηγητικό το θέματος, αφενός μεν να αποφασίσει το σώμα την

αλλαγή και στη συνέχεια την πρόταση για τοποθέτηση, αυτά τα νέα στοιχεία που λέει
η κα δήμαρχος, είναι δυο ακόμα προτάσεις, τις έθεσε στο σώμα έστω και
συμπληρωματικά στη συνέχεια, δεν ακούσαμε όμως, από την κα δήμαρχο η οποία
έχει κάνει διαβουλεύσεις με τα σωματεία απ’ ότι φαίνεται και δεν είναι κακό αυτό,
την τελική της πρόταση επί αυτών των 5,7,8 προτάσεων
Πρόεδρος: Σήμερα ήρθανε κε Ακριβόπουλε, προτάσεις για δυο καινούργιες
θέσεις.
Ακριβόπουλος: Δυο και πέντε οι παλιές, επτά. Αυτό που θα περιμέναμε εμείς
εδώ σαν δημοτικοί σύμβουλοι, απ’ την κα δήμαρχο που εισηγείται το θέμα, είναι, ότι
ύστερα από διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των λαϊκών σωματείων ή με την
υπηρεσία, με τους αντιδημάρχους, δεν ξέρω με ποιους, καταλήγει και λέει, προτείνω
αυτή τη θέση, εναλλακτικά δεύτερη αυτή και τρίτη εκείνη και επί αυτής της
προτάσεως, της αιτιολογημένης, γιατί εκεί θα πάρουμε θέση εμείς οι δημοτικοί
σύμβουλοι, αλλιώς εμείς οι δημοτικοί σύμβουλοι επί μη υπάρξεως προτάσεως, χωρίς
να έχουμε κάνει καμία διαβούλευση με τους εκπροσώπους των λαϊκών σωματείων,
που δεν ξέρουν τι θέλουν και τι δεν θέλουν, πως θα κάνουμε εμείς πρόταση, όταν δεν
έχουμε καμία ενημέρωση και καμία επαφή, εννοείται η κα δήμαρχος που το θέμα την
απασχολεί και θέλει να το λύσει, έπρεπε να έρθει σήμερα και να πει, ένα, δυο, τρία,
τοποθετήσεις, θα ακούγαμε και τους εκπροσώπους των προεδρείων και θα
αποφασίζαμε. Εάν δεν είστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο, σήμερα θα αποφασίσουμε την
αλλαγή και μετατόπιση της λαϊκής και ελάτε μετά σε μια βδομάδα, ένα μήνα, ένα
χρόνο δεν ξέρω, να προτείνεται τη θέση και να αποφασίσουμε.
Πρόεδρος: Εγώ νομίζω ότι από την αρχή έτσι τέθηκε το θέμα και με τα
καινούργια δεδομένα, κε Ακριβόπουλε, τα οποία είπε σήμερα η κα δήμαρχος ότι
ήρθαν, θα γίνουν οι διαβουλεύσεις, δεν είναι θέμα έτοιμου ή όχι, θα γίνουν οι
διαβουλεύσεις και θα προχωρήσουμε πολύ άνετα στην τοποθέτηση.
Δήμαρχος: Εάν υπάρχει πρόταση, να έρθει στο επόμενο ακριβώς Δ.Σ, κανένα
πρόβλημα να έρθει στο επόμενο Δ.Σ με τα νέα δεδομένα που θα συζητήσουμε και με
τους ανθρώπους για να ξέρουνε και να μας πουν τις απόψεις τους και με την τροχαία
που θα συζητήσουμε. Ο δήμος σήμερα, ερχόταν με την πρόταση της οδού
Καραϊσκάκη – Μαυραλέξη, εντάξει, γιατί δεν υπήρχε κοινωνική συναίνεση στις
υπόλοιπες, προέκυψαν σήμερα νέες προτάσεις, εάν θέλετε και συμφωνούμε, να το
αφήσουμε μια βδομάδα και να πάμε στο επόμενο Δ.Σ της Δευτέρας, να εξετάσουμε
λίγο τα ζητήματα που προκύπτουν και να συνεννοηθούμε και με τους ίδιους και με τις
νέες προτάσεις που υπάρχουνε, μπορεί να πούνε όχι, δεν τις θέλουμε, τις θέλουμε και
λοιπά, πρέπει να συμφωνήσουν μεταξύ τους.
Πρόεδρος: Άρα λοιπόν μπορούμε να διακόψουμε εδώ.
Δήμαρχος: Αν συμφωνείτε, ναι. Αν δεν συμφωνείτε, μπορώ να σας μιλήσω
αναλυτικά για την κάθε πρόταση.
Ορφανίδης: Διαδικαστικά. Εγώ σε αυτό που ειπώθηκε τώρα από την κα
δήμαρχο, συμφωνώ. Υπάρχει όμως ένα θέμα υπαρξιακό, τουλάχιστον για εμένα και
απευθύνομαι και προς τους ενδιαφερόμενους, παζαρτζήδες, να το πούμε λαϊκά, εμείς
θα έρθουμε για να μας πείτε τι να ψηφίσουμε; Θέλουμε και εμείς να συμμετάσχουμε
σε αυτή τη σύσκεψη και κακώς εδώ οι κύριοι που ενδιαφέρονται δεν, ή μάλλον
υποτιμήσανε, τη θέλησή μας να βοηθήσουμε και εμείς και δεν μας ενοχλήσανε ποτέ,
κακώς, το λέω και δημοσίως, κα δήμαρχε αν θέλετε να κάνουμε μια ουσιαστική
δουλειά, πρέπει να παραστούνε και οι τρεις παρατάξεις, τρεις είναι.
Πρόεδρος: Άρα διακόπτουμε εδώ.
Δελαβερίδης: Από τη στιγμή κε πρόεδρε, που ήξερε η κα δήμαρχος ότι
υπάρχουν και άλλες προτάσεις, θα έπρεπε να αποσύρεται το θέμα. Εδώ τι απόφαση
θα παίρναμε; Θα πάρουμε απόφαση για να μεταφέρουμε το θέμα σε άλλη

συνεδρίαση; Έπρεπε να το αποσύρεται, αυτή ήταν η σωστότερη διαδικασία και να
μην εμπλακούμε, να μην συζητήσουμε και να έρθει μια εισήγηση στο επόμενο, με
συγκεκριμένες προτάσεις, προτάσεις θα κάνουμε και εμείς, όλοι δικαιούμαστε να
κάνουμε προτάσεις. Επομένως τώρα, προηγουμένως το λόγω, για ποιο λόγω, να
συζητήσουμε για τι, αφού δεν θα κάνουμε προτάσεις, να μιλήσουμε επί της
διαδικασίας; Άρα ήταν σφάλμα της προεδρείου και έπρεπε να το αποσύρεται.
Δήμαρχος: Εγώ ζήτησα να τεθεί το θέμα, διότι υπήρχανε από το μεσημέρι και
το απόγευμα οι νέες προτάσεις, εγώ ζήτησα να τεθεί γιατί ήδη στην δημαρχιακή
επιτροπή, απ’ τη δημαρχιακή επιτροπή είχε παραπεμφθεί στο Δ.Σ. σήμερα βγήκε η
πρόταση του Δ.Σ δια στόματος του κου Ακριβόπουλου, πάμε μια εβδομάδα μετά,
καμία αντίρρηση από κανένα, να δούμε και τις νέες προτάσεις, να τις συζητήσουμε εν
ηρεμία με τους ανθρώπους να δούμε εάν συμφωνούνε ή διαφωνούνε και να
καταλήξουμε κάπου. Ζήτησα από τον πρόεδρο να μην αποσυρθεί το θέμα, γιατί εδώ
είναι το κυρίαρχο όργανο.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την πρόταση της Δημάρχου.
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/20065 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Αναβάλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 3ου θέματος «Έγκριση ή
μη τροποποίησης της αριθ. 635/2007 απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού χώρου
λειτουργίας της Β΄ Λαϊκής Αγοράς».

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 666 / 2009
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