ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 27/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 705/2009
Περίληψη
Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας Β΄ Λαϊκής Αγοράς στα
όρια του Δήμου και έγκριση ανάκλησης των αριθ. 635/2007
& 715/07 (εν μέρει) αποφάσεων Δ.Σ..
Σήμερα 23 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 19-11-2009 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 22 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
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
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Aπόντες
Κάκαρης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Ε. Σοφιανίδης, Σ.
Διαμαντής και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 702/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Σ. Κρομμύδας.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 704/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 705/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης και
αποχώρησε ο κ. Α. Παπαστεργίου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 726/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Παπαστεργίου και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 19-11-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Γεωργίου Μιχαηλίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με τις αριθ. 635 /2007 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, καθορίσθηκε ο χώρος και οι όροι λειτουργίας της Β΄ Λαϊκής Αγοράς.
Με το αριθ. 1198/7-5-09 έγγραφό της η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας
διαβίβασε προς τον Δήμο το αίτημα των τριών σωματείων που δραστηριοποιούνται
στον χώρο της Β΄ Λαϊκής Αγοράς της Βέροιας και που αφορά τη μετακίνησή της από
τη Λεωφόρο Στρατού σε μια από τις παρακάτω περιοχές:
1) Οδοί Παύλου Μελά –Κονίτσης –Σκρά –Καρατάσου –Γράμμου.
2) Οδοί Ανδρούτσου-Μπαδραλέξη Κανάρη.
3) Οδός Ιουστινιανού.
4) Περιοχή Τσερμένι-Παπάκια.
5) Οδός Μάρκου Μπότσαρη.
Με τις διατάξεις του αρ.75 του Ν.3463/06 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 1144Α/8-6-06 (Ι) …Οι αρμοδιότητες των Δήμων αφορούν κυρίως
τους τομείς:…γ) Ποιότητας Ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των Πόλεων και των
οικισμών , στον οποίο περιλαμβάνεται ιδίως :…(5) ο καθορισμός των χώρων και των
όρων λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και των εμποροπονηγύρεων, για άσκηση
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, που διενεργούνται στην περιφέρειά τους κατά
την σχετική νομοθεσία, καθώς και των χώρων για την προσωρινή διαμονή
μετακινούμενων πληθυσμιακά ομάδων.
Επίσης με τις διατάξεις της παρ.1 και 2 του άρ.79 του ιδίου νόμου (ΚΔΚ)
προβλέπεται :
1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους
εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας με
τις οποίες:
ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των Λαίκών Αγορών, τις θέσεις που
επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους
δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα
προβολής υπαίθριας διαφήμισης …
2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαμβάνονται από τα Δημοτικά ή
κοινοτικά συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, το
συντομότερο δυνατό διάστημα από την έναρξη της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου.
Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται
στο Δημοτικό Συμβούλιο η Δημαρχιακή επιτροπή.
Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού
διαμερίσματος ή οικισμού, η Δημαρχιακή Επιτροπή διαμορφώνει την εισήγησή της,
μετά από γνώμη του οικείου τοπικού Συμβουλίου.
Για την διαμόρφωση της εισήγησης, η Δημαρχιακή επιτροπή λαμβάνει υπόψη
της τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρμόδιων κοινωνικών και
επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών της περιφέρειας του Δήμου, με τους
οποίους έρχεται σε διαβούλευση, καθώς και τυχόν ειδικές μελέτες που έχουν
εκπονηθεί για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων.
Η Δημαρχιακή επιτροπή με την 380/2009 απόφασή της παρέπεμψε στο
Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα «Εισήγηση προς το ΔΣ για καθορισμό χώρου λειτουργίας Β΄
Λαϊκής Αγοράς και ανάκλησης της με αριθ. 635/07 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου» το

οποίο εισήχθη στην συνεδρίαση της 16-11-09 του Δ.Σ. αλλά η συζήτηση και λήψη

απόφασης επ’ αυτού αναβλήθηκε προκειμένου να γίνει περαιτέρω διαβούλευση με τους
εμπλεκόμενους φορείς κατόπιν νέων προτάσεων που ετέθησαν.

Στο πλαίσιο της παραπάνω διαβούλευσης, κατόπιν σχετικής πρότασης από
τον Δήμο, διενεργήθηκε αυτοψία στον χώρο της οδού Μ. Μπότσαρη, από την
διασταύρωσή της με την οδό Μπαδραλέξη έως την διασταύρωσή της με την οδό
Πανόρμου, συμπεριλαμβανομένης της Πλατείας Μ. Μπότσαρη και προσκείμενου σε
αυτήν τμήματος της οδού Ναούσης, από τους Αντιδημάρχους Τεχνικών κ. Δ.
Δάσκαλο, Νεολαίας & Αθλητισμού κ. Γ. Μιχαηλίδη, Ανάπτυξης & Οικονομικών κ. Π.
Παυλίδη, τον επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφούσας παράταξης του Δ.Σ., κ. Γ. Ορφανίδη
και τους προέδρους των αιτούμενων τη μετεγκατάσταση Σωματείων, οι οποίοι συναίνεσαν

για τη μετεγκατάσταση της Β΄ Λαϊκής Αγοράς στον εν λόγω χώρο.
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει για:
α) Τον καθορισμό ή μη του παραπάνω χώρου ως χώρο λειτουργίας της Β΄ Λαϊκής
Αγοράς.
β) Την ανάκληση ή μη της αριθ. 635/2007 απόφασής του.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Θέλω να υπενθυμίσω στο σώμα, πριν εισηγηθεί το θέμα ο κος
Μιχαηλίδης, ότι με απόφαση του 2007 του Δ.Σ, καθορίστηκε, όπως οφείλει να κάνει
το Δ.Σ εφόσον υπάρχει απόφαση της νομαρχίας, ο χώρος της δεύτερης λαϊκής
αγοράς. Με πρόσφατο έγγραφό της η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας, με το
οποίο μας διαβίβασε αίτημα των τριών σωματείων που δραστηριοποιούνται στο χώρο
της λαϊκής αγοράς, ζητά αυτό που και τα σωματεία ζητούν, δηλαδή τη μετακίνηση
της β΄ λαϊκής αγοράς από τη λεωφόρο Στρατού σε μια από τις πέντε θέσεις που
αναφέρθηκαν και στο προηγούμενο Δ.Σ. Το Δ.Σ της Βέροιας είναι υποχρεωμένο,
μετά από το έγγραφο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, να λάβει μια απόφαση, το
θέμα αναβλήθηκε, στο διάστημα αυτό έγιναν κάποιες ενέργειες και νομίζω ότι μπορεί
ο κος Μιχαηλίδης να εισηγηθεί.
Μιχαηλίδης: Κε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα θέμα το οποίο
έχει απασχολήσει πάρα πολύ τη δημοτική αρχή, ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι έχει
καταναλωθεί πάρα πολλές εργατοώρες, σε δουλειά, σε διαβουλεύσεις προκειμένου να
βρεθεί η βέλτιστη λύση η οποία να ικανοποιεί το αίτημα των σωματίων λαϊκών
αγορών και όχι μόνο, πάντοτε σεβόμενοι τις επιταγές του νόμου, αυτές οι οποίες
ορίζουν ότι είναι υποχρεωτική πλέον η δεύτερη λαϊκή στην πόλη μας, παρόλο που θα
ακουστεί στην αίθουσα και από τους αγαπητούς φίλους του εμπορικού συλλόγου, οι
οποίοι έχουν την πάγια θέση ότι δεν πρέπει να υπάρχει δεύτερη λαϊκή αγορά. Έτσι
λοιπόν, μια ντεφάκτο (defacto) κατάσταση και πάνω σε αυτή βαδίζουμε και με βάση
αυτή είχε παρθεί η απόφαση μας το 2007, σύμφωνα με την οποία χωροθετήσαμε και
οριοθετήσαμε την λειτουργία της δεύτερης λαϊκής αγοράς στην οδό Στρατού. Είχαμε
το σθένος, τη δύναμη και το θάρρος να πούμε ότι εάν τυχόν αυτή η χωροθέτηση δεν
είναι η ιδανική ή δεν είναι η βέλτιστη δυνατή προκειμένου να λειτουργήσει αρμονικά
η λαϊκή αγορά, θα ήμασταν εμείς αυτοί οι οποίοι θα φέρναμε θέμα στο Δ.Σ
προκειμένου να τροποποιήσουμε την απόφαση αυτή. Έτσι λοιπόν και στην
προηγούμενη συνεδρίαση και σήμερα έχουμε το θάρρος να πούμε ότι ο χώρος ο
οποίος επιλέχθηκε απ’ το Δ.Σ, δηλαδή η λεωφόρος Στρατού, ήταν αυτή η οποία δεν
ήταν η κατάλληλη προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η λαϊκή αγορά. Τα σωματεία
των λαϊκών αγορών έχουν καταθέσει ένα αίτημα στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και
η αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας έχει μεταβιβάσει το αίτημα αυτό προς συζήτηση
στο Δ.Σ προκειμένου να αποφασίσει για τη μεταφορά ή όχι της β’ λαϊκής αγοράς. Στο
αίτημά τους τα σωματεία, είχαν υποδείξει πέντε περιοχές, κατά την άποψη τους
ιδανικές και οι πέντε, προκειμένου εκεί να γίνει η μεταφορά της λαϊκής αγοράς.

Αυτές λοιπόν οι προτάσεις ήταν: α)οι οδοί Παύλου Μελά, Κονίτσης, Σκρα,
Καρατάσου, Γράμμου, β)οι οδοί Ανδρούτσου, Μανδραλέξη και Κανάρη, γ)η οδός
Ιουστινιανού, δ)η ευρύτερη περιοχή Τσερμενίου και Παπάκια και ε)η οδός Μάρκου
Μπότσαρη. Όταν έγινε η ανακοίνωση αυτών των προτάσεων στη δημαρχιακή
επιτροπή και βγήκε νομότυπα η ανακοίνωση προκειμένου να παραβρεθούν όσοι
έχουν έννομο συμφέρον ή έχουν αντιρρήσεις για να τις εκφράσουν, τότε είχε
προκύψει και δια του τύπου μια ένσταση και μια αμφιβολία για τη σωστή λειτουργία
από κατοίκους, στην οδό Ιουστινιανού και στην πρώτη πρόταση, στην οδό Παύλου
Μελά, Κονίτσης, Σκρα, Καρατάσου και Γράμμου, αυτές λοιπόν οι δύο προτάσεις
ευθύς εξ’ αρχής δεν είχαν την κοινωνική συναίνεση. Βέβαια για να είμαστε
ρεαλιστές, οποιαδήποτε θέση και αν επιλέξει είτε τις πέντε είτε άλλες δέκα, να
υποδείξει μια δημοτική αρχή, ποτέ δεν πρόκειται να υπάρχει κοινωνική συναίνεση,
αυτό είναι ξεκάθαρο. Έτσι λοιπόν πρέπει να βρούμε τη βέλτιστη δυνατή λύση. Από
τις προτάσεις λοιπόν αυτές, είχε ειπωθεί επίσης ότι υπάρχει μια κοινωνική, τρόπον
τεινά, συναίνεση στην Κυψέλη και μια στη οδό Ιλιάδος, οι οποίες όμως περιοχές εκ’
των πραγμάτων είναι απόμακρες. Δεν μπορεί στην Κυψέλη να γίνει ανάπτυξη των
πάγκων των λαϊκών αγορών, αλλά και η στάθμευση των οχημάτων. Το θέμα όπως
μπήκε στο Δ.Σ ζητήθηκε και πάρθηκε η αναβολή, παρόλο που υπήρχαν κάποιες
αντιδράσεις, προκειμένου να γίνει ακόμα μια διερεύνηση με απώτερο σκοπό,
επαναλαμβάνω, την βελτιστοποίηση της πρότασης προκειμένου να είναι πιο λογική
και πιο ειλικρινής. Είχαμε ζητήσει τότε να γίνει την επόμενη μέρα της συνεδρίασής
μας μια διαβούλευση στο γραφείο της δημάρχου, μεταξύ των εκπροσώπων των τριών
σωματείων και των τριών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου. Πράγματι αυτή η
διαδικασία έγινε στο γραφείο της δημάρχου και όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι, από την
παράταξη του κου Σκουμπόπουλου δεν υπήρξε εκπρόσωπος, ήρθαν ο κος Ορφανίδης,
οι τρεις πρόεδροι και αν θυμάμαι καλά οι τρεις αντιδήμαρχοι και η δήμαρχος, η οποία
μετά τις κουβέντες που κάναμε βλέποντας επί χάρτου πλέον αυτές τις προτάσεις,
αποφασίσαμε να πάμε να κάνουμε και μια επί τόπου επίσκεψη για να δούμε τι
ακριβώς γίνεται. Η επικρατέστερη των απόψεων, από τις πέντε προτάσεις που είχανε
καταθέσει τα τρία σωματεία, ήτανε η οδός Ανδρούτσου, Μπαδραλέξη και Κανάρη,
αυτή ήτανε που μας απασχολούσε ποιο έντονα και εκεί έδειχνε να κλείνει η άποψή
μας. Πριν όμως απ’ την αυτοψία προέκυψε ότι στις συγκεκριμένες τρεις οδούς
υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλές περιουσίες, σπίτια δηλαδή, με τα οποία εκ’ των
πραγμάτων υπήρχε πρόβλημα και θα έπρεπε να κλείσουν πυλωτές, γκαράζ, είσοδοι
σπιτιών κ.λ.π.. Έτσι όλοι μαζί στην αυτοψία που έγινε αποφασίσαμε, και αυτό
εισηγούμαστε σήμερα στο Δ.Σ., ότι η ιδανικότερη των προτάσεων ήταν αυτή για τη
Μ. Μπότσαρη, στην οποία υπήρχε μια διάθεση και έχει ειπωθεί στο Δ.Σ στην πρώτη
συνεδρίαση, διότι εκεί δεν υπάρχουν περιουσίες, δεν υπάρχουν σπίτια, δεν υπάρχουν
πυλωτές, γκαράζ τα οποία να κλείνονται και δεν θα υπάρχει πρόσβαση των κατοίκων
σε αυτά. Αλλά και το τρίτο δεδομένο ότι είναι μια μεγάλη ευθεία οδός η οποία
βοηθάει στην ανάπτυξη των πάγκων των πολιτών λαϊκών αγορών, έτσι λοιπόν η
πρότασή μας είναι η εξής, από τη συμβολή της οδού Μπαδραλέξη με την Μπότσαρη,
μέχρι την οδό Πανόρμου, μέχρι την αρχή της ανηφόρας που πηγαίνει για το
Πασακιόσκι, χωρίς όμως αυτός ο δρόμος να κλείνει, αν θυμάμαι καλά η οδός
Πανόρμου, η οποία παραμένει ανοιχτή, επίσης είναι αυτοί οι δρόμοι δηλαδή πάροδοι
της οδού Ναούσης και αυτά τα δρομάκια που είναι πέριξ της πλατείας Μάρκου
Μπότσαρη ή της πλατείας Τσερμενίου. Το κίτρινο που βλέπετε είναι οι δρόμοι που
θα παραμείνουν ανοιχτοί για την κυκλοφορία και αυτό γιατί ερχόμενος κάποιος από
την Μάρκου Μπότσαρη, μπορεί να κινηθεί προς τη Μπαδραλέξη μέσα, είτε από δω
είτε από κει για να πάει στην Ναούσης ή να φύγει στην Μπαδραλέξη κάτω, επίσης

παραμένει ανοιχτή η οδός Ανδρούτσου η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος
στάθμευσης των οχημάτων με τα οποίο μεταφέρονται οι πάγκοι και τα προϊόντα.
Επαναλαμβάνω ότι αυτή η πρόταση είναι η καλύτερη δυνατή που εισηγήθηκε η
επιτροπή αυτή η άτυπη επιτροπή η παραταξιακή αλλά και των σωματείων, σύμφωνα
με την οποία δεν θίγουμε τουλάχιστον περιουσίες, οφείλω να καταθέσω στο Δ.Σ ότι
τις δύο μέρες που έγινε αυτή, η αυτοψία για να δούμε εκεί τους χώρους στο
συγκεκριμένο σημείο, υπήρχαν καταστηματάρχες αυτής της οδού, οι οποίοι
εκφράστηκαν θετικά προκειμένου να μεταφερθεί εκεί η β΄ λαϊκή αγορά, θεωρώντας
προφανώς ότι υπάρχει αναβάθμιση της περιοχής αλλά και της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Δελαβερίδης: Κε Μιχαηλίδη, ξέρετε ότι η Μάρκου Μπότσαρη έχει πολύ
μεγάλη κυκλοφοριακή κίνηση. Δεν μας είπατε από πού θα πάνε τα αυτοκίνητα.
Χατζηαθανασίου: Αν θυμάμαι καλά, σε μια προγενέστερη κατάσταση,
αναφέρθηκε εδώ ότι κανείς δεν θα είχε αντίρρηση να κάνει όχι μια και δεύτερη αλλά
και τρίτη και πέντε λαϊκές, υπό μια προϋπόθεση, την εξυγίανση των λαϊκών. Ρωτώ,
παρότι δεν είναι αρμοδιότητα του δήμου, γιατί προφανώς, ο εμπορικός κόσμος έχει
κάποιες αντιρρήσεις γύρω απ’ αυτό το θέμα, έγινε τίποτα παρεμβατικά από το δήμο,
παρότι δεν είναι αρμόδιος, το επαναλαμβάνω, πάνω σε αυτό το θέμα έτσι ώστε να
πούμε, ναι εξυγιάνθηκαν οι λαϊκές, να ανοίξουν δέκα λαϊκές στη Βέροια;
Μιχαηλίδης: Απαντώ απ’ το δεύτερο κε πρόεδρε, σε ό,τι αφορά την εξυγίανση
του μητρώου των λαϊκών. Είναι θέμα το οποίο δεν είναι στη δική μας αρμοδιότητα,
έτσι όπως είπε και ο κ. Χατζηαθανασίου, παρόλα αυτά ξέρω πολύ καλά και η
συνεργασία που είχαμε με την αρμόδια υπηρεσία, όταν είχαμε και εμείς λόγο σε αυτό
το κομμάτι, απαιτήσαμε και ζητήσαμε να γίνει αυτή η εκκαθάριση του μητρώου,
προκειμένου να είναι καλύτερο και για τους πωλητές λαϊκών αγορών αλλά και για
την άρτια λειτουργία της λαϊκής αγοράς. Έτσι λοιπόν, είμαι σε θέση να πω ότι έχει
προχωρήσει σε πολύ καλό σημείο το μητρώο των λαϊκών αγορών και βέβαια να πω
ότι στη συγκεκριμένη, κάτι που ξέχασα πριν να αναφέρω, στη συγκεκριμένη λαϊκή
αγορά, θα απασχολούνται μόνο ντόπιοι πωλητές και νομίζω ότι στον αριθμό είναι
γύρω στους 150 σύμφωνα βέβαια με αυτά που θα προκύψουν απ’ το αρμόδιο τμήμα
της νομαρχίας. Μόνο ντόπιοι πωλητές και όχι από όμορους νομούς. Σε ό,τι αφορά τη
ροή των οχημάτων, κε Δελαβερίδη, όντως η Μάρκου Μπότσαρη είναι ένας κεντρικός
δρόμος, κόβουμε ένα κομμάτι της, από κει και μετά όμως η ροή των οχημάτων
μπορεί να γίνει γι’ αυτούς που μένουν στο Πασακιόσκι ή στου Παπάγου ή στην
Καλλιθέα, μπορεί να γίνει περιφερειακά από την οδό Πιερίων, είτε η είσοδός τους
είτε η έξοδος τους στην πόλη ή ακόμη ακόμη κάποιες άλλες περιοχές μπορούν να
επικοινωνήσουνε από τους πίσω δρόμους, από την Αθανασίου Διάκου για
παράδειγμα, μπορούν να βγούν στη Μάρκου Μπότσαρη και να συνεχίσουν το δρόμο
τους προς τα επάνω.
Αναστάσιος Κοντογουλίδης (Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου): Κυρίες και
κύριοι, σήμερα, με έκπληξη πραγματικά, βλέπουμε κάποια θέματα να προχωράνε
ερήμην μας. Είπε ο κος αντιδήμαρχος ότι μας κάλεσε, αλλά εμείς δεν κληθήκαμε
ποτέ σε καμιά επιτροπή για να βρούμε σημείο κατάλληλο, σαν εμπορικός σύλλογος,
μπορεί να μην ήσασταν υποχρεωμένοι, πρώτον αυτό, δεύτερον, δεν μας είπατε κε
αντιδήμαρχε εάν έχετε πραγματικά πάρει απόφαση από την τροχαία ως προς την
καταλληλότητα αυτού του μέρους το οποίο προτείνεται, γιατί έχουμε κάνει
επανηλειμμένες συναντήσεις και η τροχαία αυτά τα σημεία τα έχει απορρίψει επάνω
στο Τσερμένι, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας. Λοιπόν, βλέπουμε σήμερα
με πολύ μεγάλη έκπληξη ότι είμαστε θεατές πάλι στο ίδιο έργο, ότι δηλαδή ένα

τελειωμένο θέμα, η θέση της β΄ λαϊκής, επανέρχεται στο τραπέζι των προβλημάτων
του δήμου μας. Δεν μπορεί ο εμπορικός κόσμος να αντιληφθεί ποιες δυνάμεις
επιβάλουν την δημιουργία προβλημάτων σε όλους τους εμπόρους του στεγασμένου
εμπορίου. Πριν δυο χρόνια περίπου δόθηκε η άδεια λειτουργίας στη β΄ λαϊκή σε
κεντρικό δρόμο της πόλης μας, το σημείο είχε αποφασισθεί μετά από μακροχρόνιες
και μαραθώνιες συσκέψεις όλων των εμπλεκομένων φορέων. Οι συνάδελφοι τώρα
της λαϊκής αγοράς αποδέχθηκαν το σημείο που από κοινού είχαν αποφασίσει, το αν
δεν λειτούργησε η δεύτερη λαϊκή αγορά οφείλεται στο ότι δεν την στήριξαν οι ίδιοι οι
συνάδελφοι και αυτοί γνωρίζουν τους λόγους και τις αιτίες αποτυχίας της δεύτερης
λαϊκής. Πρέπει να υπενθυμίσω τα λόγια τους ότι όπου και να ανοίξουν λαϊκή αγορά,
έχουν την ικανότητα και τη δυνατότητα να μαζέψουν τον κόσμο. Αγαπητοί κυρίες και
κύριοι το πρόβλημα της β΄ λαϊκής εμείς το αντιλαμβανόμαστε λίγο διαφορετικά. Η
θέση είναι καλή, δεν ικανοποιεί όμως τους συναδέλφους γιατί είναι ένας δρόμος και
μπορεί εύκολα να ελεγχθεί, το πρόβλημα είναι να μην μπορεί να υπάρχει έλεγχος
ώστε να παροτρύνουν οι γύρω και μια μικρή λαϊκή να γίνεται μια μικρή
εμποροπανήγυρις. Αυτός είναι ο στόχος και μόνο έτσι μπορεί να μαζευτεί ο κόσμος
τον οποίο επιθυμούνε, στη β΄ λαϊκή, κε αντιδήμαρχε, επιτρέπεται η παρουσία μόνο
του 10%. Οι 150 από πού προκύπτουν; Να μας πείτε εσείς. Γιατί εδώ εμείς έχουμε
εκπλαγεί, ακούμε καινούργια πράγματα, καινούργιους όρους, καινούργιες
διαδικασίες, δεν ξέρουμε πού είμαστε πλέον, το 10% είναι ένας σοβαρός λόγος να
μην πετύχει η δεύτερη λαϊκή και δεν πέτυχε. Ο εμπορικός σύλλογος είναι αντίθετος
στη μεταφορά της θέσεως και σε κάθε λογική μεθόδευσης ενός θέματος, το οποίο
έχει διερευνηθεί και αποφασιστεί απ’ όλους τους εμπλεκομένους. Επίσης και εμείς
γιατί δεν βλέπω απ’ την δημοτική μας αρχή και απ’ το νομαρχιακό μας συμβούλιο
την ίδια ευαισθησία, την οποία επιδεικνύετε και μάλιστα σας στέλνουν θέματα οι
συνάδελφοι ότι αργήσαμε κιόλας να το φέρουμε αυτό το θέμα, σε δικά μας αιτήματα
τα οποία έχουμε δώσει, αγαπητοί μας κύριοι, το πρώτο έγγραφο το οποίο το έχουμε
δώσει στις 20 Μαΐου του 2003 για μεταφορά της ήδη υπάρχουσας λαϊκής, όταν ήτανε
δήμαρχος ο κος Σκουμπόπουλος, αγνοήθηκε. Στις 2 Ιουλίου του 2009 στον κο
πρόεδρο του Δ.Σ, δώσαμε το αίτημά μας κε πρόεδρε, εάν συζητηθεί το θέμα να μπει
και το θέμα της μεταφοράς της α΄ λαϊκής, δεν ακούγεται τίποτα όμως, βλέπουμε μια
ευαισθησία στα προβλήματα των συναδέλφων χωρίς να αντιλαμβανόμαστε το
πρόβλημα που έχει σήμερα το στεγασμένο εμπόριο και η αγορά, διότι είμαστε σε
χειρότερη θέση και πρέπει και επιβάλετε να δείξετε την ίδια ευαισθησία ίσως και
μεγαλύτερη στα προβλήματα μας. Δεν μπορείτε να μας αγνοείτε, δεν μπορείτε να
μεταφέρετε όπου θέλουν και ό,τι θέλουν και να μπλοκάρεται η πόλη και να
δημιουργείται πρόβλημα σε εμάς και στη λειτουργία της αγοράς, εάν θέλετε και αν
αποφασίσετε κε αντιδήμαρχε, να σας παραχωρήσουμε και το εμπορικό κέντρο, να
φέρετε τη λαϊκή εκεί. Έχουμε πέσει απ’ τα σύννεφα, δεν ξέρουμε που βρισκόμαστε
εμείς πλέον εδώ. Το αίτημά μας, για να το γνωρίζετε αν και το καταθέσαμε δύο φορές
και δεν συζητήθηκε είναι ότι, 52 μέρες το χρόνο η λαϊκή αγορά, η οποία γίνεται στη
Μεγάλου Αλεξάνδρου, προκαλεί κυκλοφοριακή ασφυξία στην πόλη. Πρέπει να το
δείτε και αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε αποσπασματικά να συζητάμε για μεταφορά
λαϊκής χωρίς να δούμε συνολικά το πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει και για εμάς, το
έχουμε ζητήσει και δεν το συζητάτε, δεν ξέρουμε τους λόγους, δεν ξέρουμε για ποιο
λόγο ευαισθητοποιήστε τόσο πολύ για κάποια πράγματα και για κάποια άλλα
αδιαφορείτε. Νομίζω ότι και η αγορά και εμείς οι έμποροι είμαστε δημότες αυτού του
δήμου και έχετε υποχρέωση και απέναντί μας, να δείτε και να συζητάτε και τα δικά
μας θέματα τα οποία θέτουμε.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.

Σκουμπόπουλος: Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρασαν δυο
χρόνια από τότε που αποφασίσαμε ουσιαστικά την ίδρυση της β’ λαϊκής αγοράς, αν
και δεν ήμασταν αρμόδιοι εμείς, αλλά η Νομαρχία. Εμείς ήμασταν αρμόδιοι όμως να
καθορίσουμε το χώρο. Δυστυχώς σ’ εκείνη την συνεδρίαση λέχθηκαν πάρα πολλά
από πολλούς, 20 σελίδες πρακτικά και από τα σωματεία και από συναδέλφους
δημοτικούς συμβούλους προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν για την χωροθέτηση
της β’ λαϊκής αγοράς στην οδό Στρατού. Εμείς ήμασταν αντίθετοι αρχικά και με την
ίδρυση της λαϊκής αγοράς και μέχρι το 2005 που είχαμε την αρμοδιότητα, τότε η
Τοπική Αυτοδιοίκηση, να καθορίζει β΄ λαϊκή αγορά, δεν δίναμε τέτοια έγκριση.
Άλλαξαν τα δεδομένα και την αρμοδιότητα την πήρε η τοπική αυτοδιοίκηση, άρα η
ίδρυση της β’ λαϊκής αγοράς δεν ήταν θέμα δικό μας, ήταν της νομαρχιακής
αυτοδιοίκησης, απαντώ στον πρόεδρο του εμπορικού συλλόγου. Βέβαια έχει δίκιο ο
πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου να λέει τώρα και να μας κατηγορεί γιατί δεν τον
καλέσατε κε αντιδήμαρχε στη διαβούλευση αυτή που προβλέπεται και από τον
κώδικα, διότι αυτή η απόφαση είναι κανονιστικού περιεχομένου και πριν εισαχθεί
στο Δ.Σ για συζήτηση, πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς
και τους πολίτες. Αλλά δεν θα πω γιατί δεν τον καλέσατε, θέλω να σας πω τι λέγατε
τότε και λέγατε πολλά, όπως και πάλι πολλά λέτε και τώρα και θα πείτε και σήμερα
πολλά. Όταν σας λέγαμε εμείς ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει εκεί κάτω η λαϊκή
αγορά, εσείς λέγατε «όχι, έτσι είπε ο αστυνομικός διευθυντής, έτσι είπε η κα
Τζιμούρτα» είναι γραμμένο στα πρακτικά και σας έλεγα εγώ ότι ούτε λόγος του
αστυνομικού διευθυντή είναι ούτε της κα Τζιμούρτα λόγος είναι το πού θα γίνει
λαϊκή αγορά αλλά του Δ.Σ. Τότε όμως δεν ακούγατε, όπως δεν ακούγατε και σε άλλα
θέματα και όπως δεν ακούτε και σε άλλα θέματα και έρχομαι σήμερα και χαίρομαι
που δικαιώνομαι γιατί εγώ σας έλεγα τότε, αυτή τη θέση, αυτή την περιοχή στο
Τσερμένι και στη Μάρκου Μπότσαρη να γίνει η β’ λαϊκή αγορά, αλλά τότε και τα
σωματεία κακό του κεφαλιού τους που δεν δέχτηκαν, έκατσαν δυο χρόνια στην
αφάνεια εκεί κάτω και από τους εκατό που πήγαιναν στην αρχή, μετά μαζεύτηκαν
καμιά δεκαριά, αραιά αραιά, στο επάνω μέρος της οδού Στρατού. Δεν είναι μόνο που
ξοδεύτηκαν χρήματα για τις διαγραμμίσεις, δεν είναι μόνο που ξοδεύτηκαν χρήματα
για μεροκάματα του δήμου, μια και δυο και τρεις φορές, πήγε ο αντιδήμαρχος με τους
υπαλλήλους, το εργατοτεχνικό προσωπικό, να κάνει τη διαγράμμιση εκεί κάτω. Ποιος
θα τα πληρώσει αυτά τα λεφτά; Γιατί να πληρώνουμε τζάμπα άσκοπα λεφτά και σε
υλικά και σε εργατοώρες; Αλλά και να γράφει ο πρακτικογράφος εδώ τρεις και
τέσσερις φορές στη συνεδρίαση να συζητάμε το ίδιο θέμα. Γιατί δεν πειστήκατε από
την αρχή ότι τότε είναι καλύτερη η Μάρκου Μπότσαρη και το Τσερμένι; Τότε μας
λέγανε για κυκλοφοριακούς λόγους, σήμερα δεν υπάρχουν κυκλοφοριακοί λόγοι;
Αλλά τι να πω, ευτυχώς που υπάρχουν και τα πρακτικά και ευτυχώς είναι και νωρίς η
ώρα που συζητείται το θέμα και είναι και δημοσιογράφοι εδώ και θα γράψουν στις
εφημερίδες τι γίνεται σε αυτό το Δ.Σ. Συμφωνούμε, γι’ αυτό και δεν ήρθαμε εμείς σε
αυτή την παραπανίσια για εμάς διαδικασία, να κοροϊδεύουμε τους συμπολίτες μας
των λαϊκών αγορών. Εσείς είστε κοντά τους και τους δουλεύατε δυο χρόνια εκεί κάτω
και τώρα ήρθατε στις προτάσεις του Σκουμπόπουλου. Σας ευχαριστώ πολύ.
Δελαβερίδης: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα συζητήθηκε στο
προηγούμενο Δ.Σ, πήρε αναβολή όμως. Ενώ πήραμε το λόγο να μιλήσουμε, τελικά
πήρε αναβολή γιατί προέκυψαν άλλες θέσεις. Εγώ δεν διαπίστωσα άλλες θέσεις, είναι
οι ίδιες θέσεις σύμφωνα με το εισηγητικό όπως ανέφερε και ο κος αντιδήμαρχος. Άρα
λοιπόν κακώς αναβλήθηκε τότε. Θα έλεγα ότι δεν γίνανε οι διαβουλεύσεις με τους
πωλητές των λαϊκών αγορών γι’ αυτό ενδεχομένως δεν προχώρησε η συζήτηση.
Σήμερα βλέπετε δεν πήρε κανείς το λόγο γιατί η απόφαση είναι ήδη ειλημμένη. Άρα

λοιπόν τι να πούμε; Να πούμε για τη Μάρκου Μπότσαρη, που για μένα θα
δημιουργήσει σίγουρα κυκλοφοριακό φόρτο; Λέει ο κος Μιχαηλίδης ότι θα πάνε τα
αυτοκίνητα από την Πιερίων. Βέβαια και μέσω Κοζάνης μπορεί να πάνε και στου
Παπάγου, αυτή δεν είναι λύση. Υπάρχουνε δρόμοι, τέτοιοι, που δεν εμποδίζουν το
κυκλοφοριακό φόρτο. Ένας από τους δρόμους είναι η Ιουστινιανού, έτσι κάνετε το
κέφι και των εμπόρων, των στεγασμένων εμπόρων και των πωλητών της λαϊκής
αγοράς, γιατί είναι μακριά από το κέντρο και αυτοί που θα πάνε να ψωνίσουνε θα
πάνε χωρίς να επιβαρύνουν περισσότερο τα μαγαζιά, άρα λοιπόν όταν σας είπα κα
δήμαρχε ότι δεν έπρεπε να αναβάλουμε το θέμα και εσείς καλύψατε τον πρόεδρο,
ήτανε λάθος, αλλά εσείς προφανώς ξέρατε ότι δεν υπήρχαν άλλες θέσεις, είδατε ότι
εδώ υπάρχει μια βαβούρα, λένε πολλά και λοιπά και θα γίνει φασαρία, ας το
αναβάλουμε το θέμα να γίνουν οι διαβουλεύσεις και από κει και πέρα να
προχωρήσουμε. Το θέμα όμως δεν είναι εκεί, η β’ λαϊκή αγορά όπως είπε και ο κος
Σκουμπόπουλος και το ξέρουμε όλοι μας, δεν προέκυψε από εμάς, προέκυψε από την
νομαρχιακή αυτοδιοίκηση μετά από νόμο από το υπουργείο εσωτερικών, το ξέρουμε
αυτό, πρέπει να δημιουργήσουμε β’ λαϊκή, δημιουργήσαμε, μήπως γνωρίζαμε αν θα
πάει καλά η δεύτερη λαϊκή εκεί κάτω στη Στρατού ή γνωρίζουμε από τώρα ότι θα
πάει καλύτερα στη Μάρκου Μπότσαρη και αν τελικά δεν πάει καλά στη Μάρκου
Μπότσαρη, την ευθύνη θα την φέρνουν αυτοί που προτείνανε για την Μάρκου
Μπότσαρη; Αυτά είναι αστεία πράγματα Εκ των προτέρων πρέπει να ξέρουμε, το
κυκλοφοριακό είναι και οι ίδιοι οι μικροπωλητές να μην δημιουργήσουν προβλήματα,
εσείς πιστεύετε ότι δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα στη Μάρκου Μπότσαρη; Από
την Πανόρμου μέχρι και την αρχή της Μανδραλέξη, δεν θα δημιουργηθούν
προβλήματα; Πολλά προβλήματα και στους περίοικους και δεν έχουμε την
συναίνεση, δεν μας είπε κανείς ότι συναινούν οι κάτοικοι, τα μαγαζιά ενδεχομένως 34, να συναινούν, τους κατοίκους τους ρωτήσαμε; Όταν θα πάνε το πρωί να στήσουνε
τους πάγκους, τέσσερις η ώρα πηγαίνουν, ξέρετε τι θόρυβος δημιουργείται; Χτυπάνε,
κάνουν, φωνάζουνε αυτά πρέπει να τα δούμε. Εγώ θα έλεγα λοιπόν και θα κάνω μια
πρόταση, εάν κατασταλάξουμε σε αυτές τις πέντε θέσεις, η μόνη θέση για μένα που
δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, προβλήματα κυκλοφοριακά, δεν θα δημιουργήσει
πρόβλημα στους εμπόρους της αγοράς, είναι η Ιουστινιανού. Δεν έχει κανένα μαγαζί,
έχει λιγότερα σπίτια, περισσότερες μονοκατοικίες και εκεί θα μπορέσει να
λειτουργήσει, από την Μάρκου Μπότσαρη μέχρι και την Κομνηνών, εξάλλου είναι
μεγάλος ο δρόμος και οι 150 πάγκοι που λένε ότι θα υπάρχουν, αρκούν και
υπεραρκούν και υπάρχουν και θέσεις στάθμευσης. Όμως το πρόβλημα δεν είναι εκεί
Κάθε χρόνο αν δεν πάει καλά αυτή η β’ λαϊκή, του χρόνου θα ψάχνουμε για άλλη β’
λαϊκή, για γ΄ λαϊκή και λοιπά, εδώ ο εμπορικός σύλλογος λέει έκανε αίτηση για την
πρώτη λαϊκή, την Τρίτη που γίνεται στη Θερμοπυλών, ότι θα πρέπει να φύγει κάποια
στιγμή και αυτή. Η πρότασή μου είναι η λαϊκή αγορά να γίνει εκτός Βέροιας, εκτός
του ιστού της Βέροιας, να πάει αστικό μέχρι εκεί όταν γίνεται η λαϊκή αγορά. Θέλετε
μια, δυο, τρεις, τέσσερις, να γίνει λοιπόν μια μόνιμη λαϊκή αγορά, να έχουμε
στεγασμένους χώρους και από κει και πέρα να λειτουργήσουμε και να μην έχουμε
προβλήματα. Εγώ πιστεύω ότι και αυτή την απόφαση να πάρουμε μετά από 1-2
χρόνια, πάλι θα δημιουργηθούνε προβλήματα και θα έρθει εδώ και ψάχνουμε τη
δεύτερη λαϊκή αγορά. Άρα λοιπόν η χωροθέτηση για την Μάρκου Μπότσαρη, είναι
ειλημμένη, άρα τι θα ψηφίσουνε όλοι, αφού το έχετε αποφασίσει, αφού έγινε η
διαβούλευση; Πιο μπροστά, στην προηγούμενη συνεδρίαση, δεν ξέρατε εάν θα
ψηφίσουν και ποιοι θα ψηφίσουν και λέτε ας το αναβάλουμε, αφού προχώρησε η
διαδικασία, μέχρι που πήραμε το λόγο, κάναμε ερωτήσεις, τοποθετήθηκε, αν δεν
κάνω λάθος, ο κος Σκουμπόπουλος. Έτσι δεν γίνονται αυτά όμως. Όταν εγώ έκανα τη

διαδικαστική πρόταση, η κα δήμαρχος κάλυψε τον πρόεδρο. Έτσι είναι κα δήμαρχε.
Εγώ πάντως θα ψηφίσω την θέση Ιουστινιανού γιατί νομίζω ότι δεν δημιουργείται
εκεί κανένα πρόβλημα.
Παυλίδης: Τότε, όταν είχε έρθει για πρώτη φορά το θέμα, παρότι ήμουν
αρνητικός και είχα εξηγήσει και εγώ τους λόγους, με τη θέση της β΄ λαϊκής κάτω απ’
την Εληά, το είχα ψηφίσει το θέμα, γιατί πολλές φορές δεν χρειάζεται να είμαστε
εντελώς αρνητικοί για να αποδειχθεί κάτι, χρειάζεται όμως να προβληματιζόμαστε.
Έχω να καταθέσω λοιπόν τα εξής, τότε ήμουν αντίθετος για τα εξής πράγματα που
δεν είχαν ληφθεί και δεν είχαν αποφασιστεί ταυτόχρονα: 1) οι θέσεις πάρκινγκ των
ατόμων που εργάζονται στην αγορά, 2)οι τουαλέτες, 3)η πρόσβαση. Αποδείχθηκε από
τη λειτουργία της λαϊκής εκείνης ότι μετά από 1-2 χρόνια, δεν μπόρεσε να
λειτουργήσει θετικά, τα συμπεράσματα είναι αρνητικά για ποιο λόγο; Ότι υπήρχε μια
ανηφόρα και μια κατηφόρα η οποία ήταν αρνητική για του ηλικιωμένους, τους
συνταξιούχους, τους οποιουσδήποτε, γιατί να σημειώσουμε ότι οι λαϊκές γίνονται
δυστυχώς, στην πόλη μας, το πρωί και δεν δίνεται με την ευκαιρία της δεύτερης
λαϊκής, όπως το αποφασίζετε εσείς και ζητάτε μόνο πρωί, την ευκαιρία σε ένα
δημόσιο υπάλληλο να την επισκεφθεί και να κάνει και αυτός τα ψώνια του. Ίσως θα
έπρεπε να στοχεύσουμε στη β΄ λαϊκή το απόγευμα. Θετικά θα ψηφίσω στην
εισήγηση, παρότι σ’ εμένα προσωπικά και στην εργασία μου, δημιουργούνται
τεράστια προβλήματα συγκοινωνιακά. Γιατί είναι μεγάλα τα οχήματα και
αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, οφείλω όμως να καταθέσω αυτές τις
σκέψεις, πρώτον, γιατί η ανηφόρα και η κατηφόρα, όπως και εσείς οι ίδιοι, παρότι
είναι καλό το σημείο είναι μακριά από τον εμπορικό κόσμο της πόλης, όπως είναι και
η άλλη λαϊκή που είχατε κάτω από την Εληά, έτσι και αυτό το σημείο είναι ποιο
απομακρυσμένο και αφού πλέον το ζητούν και όλοι οι έμποροι της περιοχής, όλοι οι
μαγαζάτορες και δεν είναι αρνητικοί, δεν έχουμε κανένα λόγο και εμείς να είμαστε
αρνητικοί σε εκείνη την τοποθεσία, αφού πάλι έμποροι το ζητούν. Επιπρόσθετα, ο
προβληματισμός που είχε μπει την προηγούμενη φορά στην αίθουσα του δημοτικού
συμβουλίου, δεν ήταν έτσι αόριστα και ελαφρά τη καρδία, γιατί κανένας μας δεν
θέλει ούτε οι πωλητές των λαϊκών να χάσουν ούτε ο εμπορικός κόσμος να
αγανακτήσει με τις δραστηριότητες εννοώ και μόνο. Αλλά συμβαίνει το εξής, όταν
εσείς πάτε το πρωί να ξεφορτώσετε τα υπάρχοντά σας, σίγουρα δεν πρέπει να
υπάρχουν από πάνω κατοικίες για να μην υπάρχει αντίδραση, διότι αν ο κόσμος, οι
περίοικοι, αγανακτήσουν με την ίδρυση μιας λαϊκής τότε και εσείς οι ίδιοι δεν έχετε
τέτοιο συμφέρον, γιατί δεν θα είναι θετικοί προς τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς. Το
ίδιο συμβαίνει και με τα προβλήματα που πιθανώς να δημιουργούν τα οχήματα σας
και λοιπά, λέω λοιπόν και σήμερα ότι αυτή η θέση παρότι φαίνεται τέλεια, δυστυχώς
θα αποτύχει και θα φθείρει με τα χρόνια, κάνω μια πρόβλεψη, όπως έκανα και πριν.
Μπορεί τώρα δηλαδή να πάρετε τον κόσμο της επάνω πόλης και να μπορέσετε να
λειτουργήσετε περιστασιακά αλλά λόγο της ανηφόρας που υπάρχει στη Μάρκου
Μπότσαρη, προς Πασακιόσκι και λόγο της μη προσβασιμότητας από τις κάτω
περιοχές, λόγο της ανηφόρας, γιατί κάποιος που έχει ψώνια τρέχει μετά στο
κοντινότερο σημείο είτε για να πάρει ταξί είτε για να μπει στο αστικό είτε για να
κάνει οτιδήποτε και να έχει μια προσβασιμότητα προς τη λαϊκή. Επιπρόσθετα ο όγκος
των οχημάτων σας, καλώς ή κακώς, θα δημιουργήσει πρόβλημα, όλα αυτά είναι
αρνητικά, το θετικό είναι ότι είναι μια νέα περιοχή, ο κόσμος δηλαδή στην αρχή
μπορεί να την αγκαλιάσει, συμφώνησα με την περιοχή, διότι παρότι σας είπα
δημιουργεί συγκοινωνιακά προβλήματα τεράστια, να το αναφέρω αυτό ότι είναι
τεράστια, έχει τη λιγότερη όχληση διότι δεν υπάρχουν τόσα καταστήματα από πάνω
αλλά είναι μια νεκρή περιοχή, όχι νεκρή, είναι μια πλατεία δηλαδή και είναι ένας

δρόμος όπου δεν υπάρχουν τόσα καταστήματα και τόσες οικίες και θα ήθελα επίσης
να πω ότι είναι φρονιμότερο στο τέλος αν και δεν επιτρέπεται στην πρωτομιλία μου
να τα πω, να προχωρήσουμε σε μια χωροθέτηση όπως είπε ο κος Δελαβερίδης και
ίσως είναι και προτιμότερο να προτείνουμε ως πρώτη λύση αυτή, αυτή που σήμερα
σας πρότεινε ο κος αντιδήμαρχος και μια δεύτερη όπως λέει ο κος Δελαβερίδης, την
Ιουστινιανού γιατί μπορεί να απορριφθεί από την νομαρχία και η πρώτη λύση, να μην
ξαναγυρνάει εδώ να αποφασίσουμε για μια δεύτερη περιοχή, αφού ήδη και εσείς
θέλετε προς εκείνη την περιοχή, ας ληφθεί πρώτη προτεραιότητα αυτή η απόφαση και
ως δεύτερη εκείνη, για να καλυφθούνε οι δραστηριότητες.
Χατζηαθανασίου: Εγώ δεν θα αναφερθώ στα τεχνικά προβλήματα που
δημιουργεί, εγώ έχω να συνεισφέρω στη σημερινή συζήτηση το μήνυμα και την
αγωνία του εμπορικού κόσμου. Είδα μια κραυγή αγωνίας από τον εκπρόσωπο του
εμπορικού κόσμου και θα έλεγα ότι το κυκλοφοριακό είναι το λιγότερο που ανέφερε
ο κος Κοντογουλίδης, διαπίστωσα ότι περισσότερο ενοχλεί η πιθανότητα να
μεταβληθεί η λαϊκή σε μια εμποροπανήγυρη και το ερώτημα είναι: δεν θα μετατραπεί
σε εμποροπανήγυρη; Με ποιόν τρόπο οι λαϊκές μπορούν να εκπληρώνουν το στόχο
τους, που είναι να συμμετέχουν αυτοί που πρέπει και όχι αυτοί που δεν πρέπει; Άρα
λοιπόν, μπαίνει ένα θέμα, αυτό το θέμα είναι αρμοδιότητας δικής μας, αλλά δεν
πιστεύω ότι ο δήμος, διαόλων των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ, δεν έχει
δυνατότητα παρέμβασης προς όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουν ορισμένα
πράγματα, αν λοιπόν ήταν να δημιουργηθεί μια λαϊκή με όλες αυτές τις
προϋποθέσεις, θα έλεγα ναι, επειδή όμως και εγώ δεν πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί
μια τέτοια λαϊκή, δεν ξέρω πραγματικά αν έχουμε περιθώρια να μπορέσουμε να
βάλουμε θηλιά, γιατί βεβαίως δημιουργείτε μια θηλιά στους ανθρώπους της λαϊκής,
αλλά δημιουργήθηκε μια θηλιά στον εμπορικό κόσμο, αυτά τα είδαμε; Μπορέσαμε
να καθίσουμε να τα συγκεράσουμε; Γι’ αυτό λοιπόν πιστεύω ότι επειδή δεν έγινε
αυτή η διεργασία που έπρεπε να γίνει, ψηφίζω λευκό.
Σακαλής: Εδώ και δυο χρόνια, μιλάμε, βασανιζόμαστε, στην πρώτη φάση
λέγαμε αν θα υπάρξει β΄ λαϊκή αγορά και στην δεύτερη φάση λέγαμε για το χώρο.
Όπως είναι γνωστό το 2003 που είχε την αρμοδιότητα η δημοτική αρχή,
αποφασίστηκε να μην γίνει δεύτερη λαϊκή αγορά, δυστυχώς όμως το 2005 η
αρμοδιότητα αυτής της δημοτικής αρχής μεταβιβάστηκε στη νομαρχιακή
αυτοδιοίκηση και έτσι το 2006, αποφασίστηκε από τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση η
ίδρυση της δεύτερης λαϊκής αγοράς. Άρα σε εμάς έμελλε, στη δημοτική αρχή, να
δούμε που και ποιος θα είναι ο καταλληλότερος χώρος ώστε να λειτουργήσει αυτή η
δεύτερη λαϊκή αγορά. Η λαϊκή αγορά είναι γνωστό ότι πρέπει να εξυπηρετήσει
κάποιους ανθρώπους, βασικά τους πολίτες, τους κατοίκους δηλαδή, αλλά και τους
παραγωγούς, τους πωλητές και βέβαια και τον εμπορικό σύλλογο που δεν πρέπει να
θίγεται. Δυστυχώς ο εμπορικός σύλλογος είναι αντίθετος, ίσως έχει δίκιο για τον
τρόπο λειτουργίας της δεύτερης λαϊκής αγοράς, όμως έχουμε πει ότι η ίδρυση ανήκει
στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εκτός από το
να υποδείξουμε τον χώρο στον οποίο θα γίνει αυτή η λαϊκή αγορά και ερχόμαστε
τώρα στα τεκταινόμενα, στο τι είχε γίνει στη συνεδρίαση στις 26 Νοεμβρίου του
2007 το θέμα που είχαμε θέσει είναι αν εξυπηρετούνται οι πολίτες με την β΄ λαϊκή
αγορά στη λεωφόρο Στρατού και τότε εδώ μας είχαν πει κάποιοι συνάδελφοι και
κύριοι και επέμεναν ότι η λαϊκή αγορά ήταν ο ιδανικότερος και ο καταλληλότερος
χώρος στη λεωφόρο Στρατού. Η δική μας θέση όπως ξέρετε ήταν αντίθετη, μάλιστα ο
κος Μιχαηλίδης είχε πει τότε ότι καταλήξαμε στο ότι είναι η ιδανικότερη περιοχή και
δημιουργεί τα λιγότερα προβλήματα είτε κυκλοφοριακά είτε από αντιδράσεις των
κατοίκων γιατί είδαμε και άλλες περιοχές στο κέντρο της πόλης, αλλά και

περιφερειακά αυτής και έτσι ώριμα το φέραμε στο Δ.Σ για να αποφασίσει επιτέλους
το ανώτερο όργανο της πόλης. Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι μαζί, όλοι να πούμε ότι η
ιδανικότερη σήμερα θέση απ’ όλες όσες κουβεντιάστηκαν, όλες όσες προτάθηκαν για
χώρος δεύτερης λαϊκής, είναι υποδεικνυόμενη στο χώρο του μπάσκετ Εληάς. Βέβαια
όταν είχαμε πει για ποιους λόγους να μην γίνει δεύτερη λαϊκή αγορά, μας
κατηγορούσαν κιόλας τότε, σε εισαγωγικά, η απέναντι πλευρά, ότι καθυστερούμε το
θέμα, ότι εμείς φταίμε που κωλυσιεργούμε κ.τ.λ. Όταν είπαμε ότι η λεωφόρος
Στρατού δεν εξυπηρετεί και λέγαμε φανταστείτε τους ηλικιωμένους είτε με τα
καρότσια είτε με τα ψώνια τους να προσπαθούν να ανέβουν τη μια ανηφόρα είτε
στους Αγίους Αναργύρους είτε την άλλη, ξέρουμε ότι όλη η λειτουργία της δεύτερης
λαϊκής αγοράς έχει κύριο στόχο να εξυπηρετήσει τους κατοίκους και λέγαμε, πιστεύει
αλήθεια κανείς ότι εξυπηρετεί εκείνος ο χώρος; Όταν ξέρουμε ότι γεωγραφικά κατ’
αρχήν ανήκει στον ίδιο χώρο, αν πάρουμε την ευθεία όπως έλεγα Θερμοπυλών,
Μεγάλου Αλεξάνδρου βγαίνουμε στους Αγίους Αναργύρους στη λεωφόρο Στρατού
και λέγαμε τότε ότι πρέπει να υπάρξει ένας άλλος χώρος στην άλλη πλευρά, εκεί που
τώρα προτείνουν οι συνάδελφοι εδώ, στην άλλη πλευρά στην ανατολική πλευρά της
πόλης και λέγαμε δεν θα έχουμε πια πόλη, υπήρχαν τότε οι θέσεις αυτές τις οποίες
προτείνεται και σήμερα Τσερμένι, Παπάκια και Σια και λέγαμε ότι είμαστε θετικοί
στην ίδρυση και λειτουργία της δεύτερης λαϊκής αγοράς αλλά αντιδρούμε ως προς το
χώρο. Μάλιστα οι αγαπητοί συμπολίτες μας, οι εκπρόσωποι των λαϊκών και των
παραγωγών, φτάσανε στο σημείο να πουν κύριοι δεν μας ενδιαφέρει που θα πάει,
δώστε μας ένα χώρο, επιτέλους τα πολιτικά σας παιχνίδια, επί λέξη θα πει, δεν μας
ενδιαφέρουν, δώστε μας ένα χώρο να λειτουργήσουμε, από αγανάκτηση οι άνθρωποι.
Και βέβαια τότε η κα δήμαρχος, μίλησε για τα παιχνίδια και λέει δεν έρχονται
κάποιοι εδώ, δεν ασχολούνται λέει με το θέμα, έρχονται ανέξοδα, ανεύθυνα,
πριμοδοτούν μια θέση λέει για το Τσερμένι, έτσι έλεγε η κα δήμαρχος, αλλά σήμερα
πρότεινε το Τσερμένι, πριμοδοτούν λέει μια θέση στο Τσερμένι που μπορεί να είναι
με κυκλοφοριακή μελέτη ή όχι και γελάω γιατί μετά θα κάνουν εντύπωση αυτά που
είπα, εννοεί αυτά που είπαν οι απ’ εδώ οι συνάδελφοι. Εμείς κύριοι ήμασταν
ξεκάθαροι, δεν παίξαμε μαζί σας, εμείς είπαμε ότι η λεωφόρος Στρατού είναι
ακατάλληλη, όμως η πρότασή μας δεν πέρασε και μπροστά σε εσάς, που θέλατε
οπωσδήποτε να λειτουργήσει η δεύτερη λαϊκή αγορά, είπαν οι πλειοψηφία γι’ αυτό
και κατά πλειοψηφία πέρασε η πρόταση, να γίνει λαϊκή αγορά στην λεωφόρος
Στρατού, η δική μας η πρόταση ήταν, να γίνει ανάκληση της προηγούμενης
απόφασης, η 439/03 που έλεγε για την ίδρυση της δεύτερης λαϊκής αγοράς, είπαμε
όχι στην οδό Στρατού και αφού γίνει κυκλοφοριακή μελέτη να προταθεί άλλος
χώρος. Βέβαια για κυκλοφοριακή μελέτη μιλούσαν και οι συνάδελφοι, εδώ και ρωτώ
τώρα με την ευκαιρία, έγινε κυκλοφοριακή μελέτη τώρα που προτείνετε το Τσερμένι;
Ασφαλώς όχι, παρόλα αυτά εμείς δεν ήμαστε αντίθετοι, ήμαστε με την πρόταση των
παραγωγών, των πωλητών που εκφράζουν αυτοί, εάν αυτοί επιθυμούν να γίνει στο
Τσερμένι και εκεί που υποδεικνύεται, δεν έχουμε αντίρρηση, η πρότασή μας λοιπόν
είναι, ναι να γίνει εκεί που προτείνουν οι κύριοι, αν και εδώ μου κάνει λίγο εντύπωση
γιατί όταν στη δημαρχιακή επιτροπή ήρθε ο κος Ζέρβας αν θυμάμαι καλά, είπε από
τις 5 προτάσεις που προτείνουν, ότι γι’ αυτούς πρώτη προτεραιότητα αν δεν κάνω
λάθος, είναι η Ιουστινιανού, έτσι τουλάχιστον κατέθεσε στη δημαρχιακή επιτροπή,
δεν ξέρω τελικά τι άλλαξε και τελικά προτείνουν την Μάρκου Μπότσαρη στο
Τσερμένι, παρόλα αυτά εμείς και εγώ προσωπικά θα δεχθώ την πρόταση των
πωλητών και των λαϊκών παραγωγών να γίνει στο Τσερμένι όπως προτείνεται, όμως
ένας χρόνος πήγε τζάμπα, δεν δουλέψατε όπως έπρεπε να δουλέψετε, θα μπορούσαμε
να καθυστερήσουμε τότε 15 μέρες, να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος και να προταθεί

ένας χώρος όπως είχαμε πει τότε στην ανατολική πλευρά της πόλης είτε είναι
Τσερμένι είτε είναι Ιουστινιανού είτε Μανδραλέξη ή οτιδήποτε άλλο.
Μιχαηλίδης: Θα ήθελα να παρακαλέσω το σώμα να μιλήσουμε για φρέσκα
κουλούρια γιατί τα μπαγιάτικα κουλούρια δεν τρώγονται πλέον. Κύριοι για να γίνω
σαφής, δεν είναι σωστό να καθόμαστε και να κάνουμε ανάλυση της απόφασης του
2007 ή να επικαλούμαστε πρακτικά και θα παρακαλούσα τους συναδέλφους όταν
επικαλούνται πρακτικά να τα διαβάζουν όλα και μιλάω για το πρακτικό της
συζήτησης όταν εγώ μιλούσα, τότε και λέω συνεχίζω από κει που σταμάτησε κάποιος
συνάδελφος, νομίζω ότι πρέπει να αποφασίσουμε γι’ αυτό το χώρο και βέβαια αν
στην πορεία προκύψει απ’ την λειτουργικότητα ή την προσβασιμότητα, εάν
αποδειχθεί ότι πέσαμε έξω στην απόφαση μας τότε εμείς πρώτοι θα πούμε ότι πρέπει
να δώσουμε ένα άλλο χώρο, αυτά κε πρόεδρε ειπωθήκαν τότε και θα σταματήσω
εκεί, εμείς λοιπόν και το είπα και στην πρωτομιλία μου, στην εισήγηση μου, έχουμε
το θάρρος να πούμε ότι έγινε λάθος στην προσέγγιση του χώρου, με ότι αυτό
συνεπάγετε και ότι σήμερα έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση την οποία
καταθέτουμε και αυτή είναι αυτή που έχει κατατεθεί. Όμως, επαναλαμβάνω, αυτή την
λέξη, αυτό το πράγμα, αυτή την έκφραση ότι εμείς κάναμε λάθος, δεν ακούστηκε
ποτέ πριν από 4 χρόνια σε αυτή την αίθουσα, όταν εμείς ήμασταν αντιπολίτευση,
ποτέ, μονίμως η πολίτευση είχε δίκιο, ακόμα και όταν είχε άδικο είχε δίκιο, δεν είναι
όμως έτσι τα πράγματα, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι έχουμε κάνει λάθος και
είχαμε πει ότι κάναμε λάθος και να το γράψουνε, έγινε λάθος και το διορθώνουμε, με
ότι αυτό συνεπάγετε, έστω και με την καθυστέρηση του ενός έτους. Όμως δεν
δουλέψαμε κανέναν κε πρόεδρε δυο χρόνια, δεν ταλαιπωρήσαμε κανέναν και μην
πετάτε το μπαλάκι σε εμάς, γιατί κάποτε αυτοί ήταν στη διοίκηση, 4 χρόνια και αν
εμείς δουλέψαμε κάποιον που φέραμε το θέμα στη συνεδρίαση και για την
χωροθέτηση αλλά και για την μεταφορά, κάποιοι δεν τόλμησαν ποτέ να φέρουν το
θέμα καν για διαβούλευση, ποτέ και ας μας πούνε πότε έγινε διαβούλευση για τη
μεταφορά ή για την ίδρυση ή για την χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς. Έτσι λοιπόν η
τότε διοίκηση δεν ασχολήθηκε ποτέ με το θέμα και ίσως ήταν αυτοί οι οποίοι
κορόιδευαν κάποιους ανθρώπους. Σε ότι αφορά κάποια πράγματα για τη διαδικασία,
για την διαδικασία που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα, γνωρίζουνε πολύ καλά οι
συνάδελφοι γιατί είναι έμπειροι όλοι τους και έτσι ακριβώς έγινε, επειδή πρόκειται
για κανονιστική διάταξη, καλέστηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς δια του τύπου στη
συνεδρίαση της δημαρχιακής και παρέστη και ο εμπορικός σύλλογος, παραβρέθηκαν
και όσοι είχαν να καταθέσουν απόψεις, ήτανε όλες οι παρατάξεις, τότε αγαπητοί
φίλοι, άρα λοιπόν ποιος είπε ότι δεν καλέστηκαν και δεν έγινε η διαβούλευση; Η
διαβούλευση έγινε νομότυπα και στην εισήγηση που έχετε στα χέρια σας, έχετε και
την απόφαση της δημαρχιακής, έχετε και την πρόσκληση δια τύπου που μπήκε σε
όλες τις εφημερίδες, τα έχετε όλα, όποιος δεν ήθελε να έρθει να κουβεντιάσει, δεν
ήρθε ποτέ, δεν προβλέπει ο κώδικας ότι θα πάρεις κάποιον από το χεράκι και θα του
πεις έλα να κουβεντιάσεις. Όσοι ενδιαφέρθηκαν, ήρθαν και τοποθετήθηκαν, απλά η
δημαρχιακή πήρε μια απόφαση και το θέμα το εξέτασε ως εξόχως σημαντικό και το
μετέφερε στο Δ.Σ. η απόφαση και αν θα συμφωνεί ή όχι η τροχαία, αγαπητοί
συνάδελφοι, να σας ενημερώσω, ότι η τροχαία θα εκφραστεί στη συνεδρίαση της
διοικητικής επιτροπής που θα γίνει στο νομαρχιακό συμβούλιο, όπου και εγώ εκεί
εκπροσωπώ το δημοτικό συμβούλιο, θα μεταφέρω την απόφαση αυτή που θα
ψηφίσουμε σήμερα, όποια και αν είναι αυτή, εκεί λοιπόν θα εκφραστεί και η τροχαία,
εκεί θα εκφραστεί και η αρχαιολογία, εκεί θα εκφραστούν και τα σωματεία, εκεί και ο
εμπορικός σύλλογος, το επιμελητήριο και όλοι οι φορείς, εάν αυτή η πρόταση μας
σήμερα δεν περάσει από την επιτροπή, δεν θα ισχύει αυτή η απόφαση, είναι

ξεκάθαρο. Σήμερα εμείς απλά ορίζουμε ένα σημείο, από κει και μετά για να γίνει
αυτό και με την βούλα εφαρμόσιμο, θα πρέπει να συνεδριάσει η εκεί επιτροπή. Έτσι
λοιπόν, όλοι οι φορείς έχουνε καλεστεί, όλοι οι φορείς κουβεντιάσανε, απλά στην
προηγούμενη συνεδρίαση εδώ ειπώθηκε και απουσίαζε ο εμπορικός σύλλογος εκείνη
την μέρα, την προηγούμενη Δευτέρα από την συνεδρίασή μας και είπαμε ότι αύριο ας
ξαναδούν το θέμα διαπαραταξιακά, στο γραφείο της δημάρχου, τα σωματεία, οι
παρευρισκόμενοι και όλες οι παρατάξεις. Τώρα εάν δεν ήρθατε, η παράταξή σας,
επειδή συμφωνούσατε, χαιρόμαστε γι’ αυτό, θα θέλαμε να το ακούσουμε, αυτή είναι
η πραγματικότητα όλη για να μην παραπλανούμε ούτε το σώμα ούτε το κοινό.
Πρόεδρος: Δευτερομιλίες.
Σκουμπόπουλος: Δεν είχα πρόθεση κε πρόεδρε να δευτερομιλήσω γιατί η
τοποθέτηση μου στην πρωτομιλία ήταν ξεκάθαρη. Όμως θέλω να διορθώσω τον κο
Μιχαηλίδη και να του πω ότι αν δεν λες όλη την αλήθεια, λες μάλλον τη μισή
αλήθεια και δεν είναι αλήθεια αλλά είναι ψέμα. Εμείς κε Μιχαηλίδη δεν δουλέψαμε
κανέναν γιατί εμείς είχαμε θέση, ήμασταν κατά της β΄ λαϊκής αγοράς, αυτό το κάναμε
απόφαση το 2003, άρα γιατί να παίρναμε θέση μετέπειτα για χωροθέτηση, αφού
ήμασταν αντίθετοι και μάλιστα αν θυμάμαι καλά ήταν ομόφωνη η απόφαση τότε το
2003 για μη ίδρυση β΄ λαϊκής αγοράς. Άλλαξε ο νόμος και η αρμοδιότητα πέρασε στη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η οποία αποφασίζει πλέον για την ίδρυση της β΄ λαϊκής
αγοράς και εμείς χωροθετούμε. Εμείς τότε λέγαμε για το Τσερμένι και τη Μάρκου
Μπότσαρη και είναι γραμμένα στα πρακτικά. Δεν συμφωνούμε εμείς με εσάς, εσείς
συμφωνείτε με εμάς, αλλά ετεροχρονισμένα κε Μιχαηλίδη. Πέστε μας πόσα
ξοδέψατε για να κάνετε τις διαγραμμίσεις, πόσα μεροκάματα ξοδέψατε εκεί κάτω για
να σας πούμε και πόσο ζημιώσατε το δήμο. Αλλά τι να τα λέμε αυτά, είναι ψιλά
γράμματα για εσάς. Ποιος ασχολείται με τέτοια θέματα εξάλλου είναι λίγα τα λεφτά,
εσείς αφήνετε και περνάνε θέματα για 60.000,00 και 70.000,00 Ευρώ χωρίς μελέτη
και θα συζητήσουμε τώρα για τις διαγραμμίσεις της β’ λαϊκής αγοράς;
Δελαβερίδης: Κε πρόεδρε, δεν ξέρω είναι κανείς μέσα σε αυτή την αίθουσα
που πιστεύει ότι και η α’ λαϊκή στην οδό Θερμοπυλών και η β΄, όπου και αν γίνει, δεν
δημιουργεί προβλήματα στην πόλη; Και βέβαια δημιουργεί, κατά την άποψή μου, και
κυκλοφοριακά και στην γειτονιά εκεί και στον εμπορικό σύλλογο και λίστα τα
προβλήματα. Άρα θα πρέπει, αυτό που είπα και στην πρωτομιλία μου, να δούμε, να
βρούμε, να κάνουμε μια χωροθέτηση και να βρούμε την μόνιμη λαϊκή αγορά.
Ακούστηκε για την απόφαση του 2007, ότι εσείς κε Σκουμπόπουλε και οι υπόλοιποι
δεν ψηφίσατε και προτείνατε την Μάρκου Μπότσαρη, καλώς κάνατε, εγώ την
ψήφισα εκεί στην λεωφόρο Στρατού, δεν σημαίνει όμως ότι επειδή ψηφίσαμε αυτή τη
θέση, εντάξει είμαστε και υπεύθυνοι και υπόλογοι ή εφόσον θα ψηφίσετε την
Μάρκου Μπότσαρη έτσι όπως εισηγείται το θέμα, θα φέρετε και την πολιτική
ευθύνη, εγώ σας λέω ότι δεν θα πάει καλά, γιατί πρώτος λόγος είναι το
κυκλοφοριακό, αυτό είναι σίγουρο, γι’ αυτό πρότεινα την οδό Ιουστινιανού, που δεν
θα έχει τέτοια προβλήματα τουλάχιστον κυκλοφοριακά, δεν έχει πολλές
πολυκατοικίες, δεύτερον και υπάρχει χώρος στάθμευσης και τέταρτο αν θέλετε, είναι
ποιο μακριά και από τον εμπορικό κόσμο, από την αγορά. Πρέπει να ξέρουν όμως και
το σωματείο των λαϊκών αγορών ότι ο δήμος από την όλη αυτή υπόθεση, δεν έχει
κέρδος, ιδίως τώρα που πήγε στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση τα χρήματα τα
εισπράττει η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και τον δήμο θα δίνει, ως ανταποδοτικά τέλη
καθαριότητος, είπαμε αποφασίσαμε πόσα είναι αλλά δεν ξέρω ποιοι θα μας δώσουν.
Άρα εμείς κάνουμε την αγγαρεία, την δουλειά και δεν ξέρουμε εάν θα πάρουμε
εκείνα που θα ξοδέψουμε, είπε ο κος Σκουμπόπουλος, οι διαγραμμίσεις, αυτό είναι το
λιγότερο, οι διαγραμμίσεις, εδώ δεν θα έχουμε διαγραμμίσεις; Αν φύγει από δω, απ’

την Μάρκου Μπότσαρη, δεν θα έχουμε σε άλλη θέση; Άρα λοιπόν προτείνω και πάλι
να βρούμε χώρο μόνιμης λαϊκής αγοράς, εκεί θα λυθεί μια για πάντα το πρόβλημα και
δεν θα έχουμε κάθε χρόνο την ίδια συζήτηση, προτείνω λοιπόν την οδό, αυτή τη
στιγμή μια που δεν υπάρχει η μόνιμη λαϊκή αγορά, χωροθέτηση, προτείνω την οδό
Ιουστινιανού, σκεφτείτε το, προβληματιστείτε, είναι οι πέντε λόγοι που σας είπα και
νομίζω, όχι ότι δεν θα υπάρχουν και πάλι προβλήματα, θα υπάρχουν λιγότερα
προβλήματα.
Σακαλής: Δυο κουβέντες κε πρόεδρε, δικαιωθήκαμε όσο και αν δεν θέλουν οι
συνάδελφοι εδώ να πουν ότι πράξαμε αυτό που είναι το σωστό. Από τα
αποτελέσματα κρίνονται όλα και λέμε ότι δικαιωθήκαμε, τόσο για το χώρο της
Στρατού ότι δεν θα λειτουργούσε και για την πρόταση που κάναμε τότε για την
πλατεία Τσερμενίου και την Μάρκου Μπότσαρη. Επομένως εμείς ψηφίζουμε, εγώ
τουλάχιστον προσωπικά, την πρόταση των παραγωγών και των πωλητών.
Μιχαηλίδης: Κε πρόεδρε, εγώ θα πω το άλλο και ας με συγχωρήσουν οι
συνάδελφοι, αυτό που έχει σημασία δεν είναι να πείσουμε ο ένας τον άλλο κε
Σακαλή, εάν εμείς είχαμε την ορθή θέση ή εσείς την ορθή θέση, αυτό που έχει
σημασία είναι να πάρουμε την ορθή απόφαση και νομίζω ότι κλείνουμε, όλες οι
πλευρές, στην ορθή απόφαση και η ορθή απόφαση είναι να μεταφερθεί η λαϊκή
αγορά σε ένα σημείο το οποίο να είναι προσβάσιμο, να είναι παραγωγικό και να
μπορεί να εξυπηρετεί όλες τις πλευρές. Θέλω να πω επίσης, στον κο Δελαβερίδη ο
οποίος αναφέρθηκε στην οδό Ιουστινιανού, είναι μια από τις περιοχές κε Δελαβερίδη
που το έχω πει στην πρωτομιλία μου και στην εισήγησή μου, που δεν υπάρχει
κοινωνική συναίνεση, δεν υπάρχει κοινωνική συναίνεση, δεν το έδειξα, υπάρχουν
εδώ πέρα 50 υπογραφές και επιπλέον συνδημοτών μας, οι ποιο πολλοί εκ των οποίων
είναι καταστηματάρχες, ανεξάρτητα αν είναι γεωργικού ενδιαφέροντος ή όχι, οι
οποίοι επιζητούνε την β’ λαϊκή στην εισήγηση μας. Εάν τυχόν και αυτή η περιοχή
είχε και αυτή, έπασχε από τη λαϊκή συναίνεση, προφανώς και θα μας προβλημάτιζε,
όμως τρεις μέρες εκεί, ρωτήστε τον κο Ορφανίδη, ρωτήστε το σωματείο, ρωτήστε
τους συναδέλφους που ήταν εκεί πέρα, δεν εκφράστηκε καμία άποψη διαφορετική,
ίσα ίσα που ήταν παρορμητικοί στο προχωρήσουμε στην απόφαση. Κύριοι
συνάδελφοι για να μην μακρηγορούμε και να μην αναλωνόμαστε σε ίδιες κουβέντες,
θα πω μόνο κάτι τελευταίο, έχει πραγματικά κα δήμαρχε σημασία αυτό το θέμα να
μην ξανάρθει στο Δ.Σ, να μην απασχολήσει ούτε τη διοίκηση, ούτε καμία άλλη
διοίκηση του δήμου και μακάρι να είναι πραγματικά η τελευταία συνεδρίαση θα
επιλύει το ζήτημα της β’ λαϊκής, γιατί εκ των πραγμάτων, επαναλαμβάνω είμαστε
υποχρεωμένοι να λειτουργήσουμε με β΄ λαϊκή αγορά Όσο και αν μπορεί όλοι μας εδώ
μέσα να μην το θέλουμε, όχι μόνο ο εμπορικός σύλλογος αλλά και όλοι οι
συνάδελφοι, είναι μια πραγματικότητα. Ποτέ ένα δημοτικό συμβούλιο δεν είναι πάνω
από το νόμο, έτσι λοιπόν χαίρομαι που είτε η δικιά σας κε Σακαλή άποψη είτε η δική
μας άποψη, συγκλείνουν έστω και με διαφορά χρονική, αποτέλεσμα έχει να πάρουμε
μια σωστή απόφαση και νομίζω ότι σήμερα παίρνουμε μια σωστή απόφαση.
Δήμαρχος: Αγαπητοί συνάδελφοι, δύο απαντήσεις και δυο κουβέντες, βασικά
ανεβλήθη το ζήτημα κε Δελαβερίδη γιατί υπήρχαν άλλες δυο προτάσεις και είχαμε
έρθει σε ένα αδιέξοδο, επίσης υπήρχαν δύο δεδομένα, υπήρχε ένα δεδομένο μάλλον
το οποίο ανέφερε και ο συνάδελφος ο κος Μιχαηλίδης, ότι υπήρχαν εκατοντάδες
υπογραφές, άρα δεν υπήρχε κοινωνική συναίνεση από δυο συγκεκριμένα σημεία, ένα
αυτό που αναφέρατε και ένα στο πίσω μέρος στα Παπάκια. Πραγματικά περνάμε μια
δύσκολη εποχή και είναι αλήθεια ότι η οικονομική κρίση τους έχει χτυπήσει όλους,
δοκιμάζονται τα μαγαζιά, δοκιμάζονται τα νοικοκυριά, θα πω λοιπόν ότι η αλήθεια
είναι ότι δεν φταίνε οι λαϊκές, δεν φταίνε τα μαγαζιά δεν φταίει οτιδήποτε άλλο, το

μόνο που φταίει είναι ότι ο κόσμος πια δεν έχει λεφτά και επιτρέψτε μου εδώ σε αυτή
τη θέση που είμαι σήμερα, να διαπιστώνω κάθε μέρα ότι ο κόσμος δυστυχώς δεν έχει
χρήματα. Αν είχε, είμαι σίγουρη ότι τόση κουβέντα εδώ μέσα δεν θα γινότανε γι’
αυτό το θέμα, δεν θα ψάχναμε την αιτία του κακού. Αυτό λοιπόν το ότι υπάρχει
οικονομική κρίση, ότι δεν υπάρχουν χρήματα γι’ αυτό ακριβώς δεν αιμοδοτείται η
αγορά, δεν κινείτε κάτι έξω, αυτό είναι ένα ζήτημα κεφαλαιώδες και αυτό είναι η
πηγή του κακού κατά την άποψη μου. Έχουμε μια πολύ όμορφη αγορά, έχουμε
καταστηματάρχες με μεράκι την φροντίζουνε κατά κοινή ομολογία και γειτονικών
πόλεων και είναι γνωστό ότι οι καταστηματάρχες έχουν βαριές υποχρεώσεις, έχουνε
τα νοίκια, έχουνε τους φόρους και όχι μόνο. Δυστυχώς ο δήμος δεν καθορίζει τους
όρους για την γενικότερη πολιτικοοικονομική κατάσταση, αυτό δεν μπορεί να
καθοριστεί εδώ μέσα, αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε, δυστυχώς μέσα από ένα
απολύτως γραφειοκρατικό τοπίο, με μεγάλη δυσκολία, είναι οι αναπτυξιακές
επενδύσεις, τις οποίες μπορούμε να προκαλέσουμε, που αν όλα πάνε καλά και
φτάσουμε στο σημείο αυτό και με το επενδυτικό δάνειο θα μπορέσουν να
προωθηθούνε, ώστε να γίνει ένα άνοιγμα προς την ανάπτυξη και να μπορούμε να
μιλάμε με άλλους όρους. Ο δήμος επίσης θέλω να σας πω με αυτή την ευκαιρία, ότι
θα φροντίσει αυτά που μπορεί, θα φροντίσει να γίνουν καλά Χριστούγεννα, όμορφα
Χριστούγεννα στη Βέροια και θα φροντίσει αυτό να το διαφημίσει και με τηλεοπτικό
σποτ που θα λέει Χριστούγεννα στη Βέροια και σκι στο Σέλι, βέβαια, μακάρι να
έχουμε και χιόνι. Για την εξυγίανση μας είχε απαντήσει η κα Τζιμούρτα ότι έγινε
επειδή τέθηκε αυτό το θέμα από τον κ. Χατζηαθανασίου πριν, είχε κατατεθεί
ερώτημα στη διεύθυνση εμπορίου και μας είχαν απαντήσει ότι τελείωσαν οι
διαδικασίες και ότι η εξυγίανση έγινε. Αν μας είπαν ψέματα, ψέματα σας λέω.
Συμφωνώ με την πρόταση του κ. Δελαβερίδη για ένα χώρο μόνιμης λαϊκής αγοράς,
όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, να μην έχουμε αυτό το πράγμα το τριτοκοσμικό,
που κλείνει δρόμους που παρεμποδίζει την κυκλοφορία και λοιπά και λοιπά, πρέπει
κάποια στιγμή να πάμε σε άλλα επίπεδα. Κλείνοντας όμως, θέλω να τονίσω κάτι,
σήμερα θα ληφθεί μια απόφαση. Έτσι κι αλλιώς είμαστε υποχρεωμένοι να την
πάρουμε. Πρέπει να κατανοήσουν όλοι ότι όλοι μας πρέπει να φροντίσουμε το θέμα
της καθαριότητας και το λέω αυτό για τη λαϊκή αγορά και για τη λαϊκή αγορά, δεν
έχουμε προσωπικό δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε προσωπικό, ακριβώς γιατί
ισχύουν αυτά που ισχύουν, άρα θα πρέπει να σεβαστούμε, όλοι μας, τους χώρους
στους οποίους ενεργοποιούμαστε, δραστηριοποιούμαστε. Δημιουργείτε ένα πολύ
αρνητικό κλίμα και πραγματικά δεν μπορεί ο δήμος να ανταποκριθεί, θα πρέπει όλοι
να φροντίσουμε τους χώρους που δραστηριοποιούμαστε, το λέω ξανά και ζητώ να
μας σεβαστείτε και σεβαστείτε όλους τους πολίτες όπως εμείς σεβόμεθα εσάς.
Δελαβερίδης: Δεν θα έπαιρνα το λόγο κε πρόεδρε, όμως ο κος Μιχαηλίδης
μίλησε για κοινωνική συναίνεση, για την Ιουστινιανού, δεν μας είπε αν έχει κάνει εδώ
αν ζήτησε από τους κατοίκους της Μάρκου Μπότσαρη και να υπάρχει δεν ζητήσατε
από κανέναν. Επομένως μην μιλάτε για κοινωνική συναίνεση, ότι εκεί για την
Ιουστινιανού ρωτήσαμε και …..αφήστε τις εφημερίδες, μιλάμε εδώ, εάν έχει γίνει
κάτι τέτοιο και από γκάλοπ λίγο πολύ ξέρουμε, αλλά θα προχωρήσω και λίγο παρά
πέρα, αφήστε την κοινωνική συναίνεση, εδώ απ’ ότι αντιλαμβάνομαι και η μια
πλευρά και η άλλη ψηφίζετε, έτσι τουλάχιστον φάνηκε από τις τοποθετήσεις, την
Μάρκου Μπότσαρη και ερωτώ, μιας και εγώ δεν θα την ψηφίσω αφού θα ψηφίσω για
την Ιουστινιανού, θα φέρετε την πολιτική ευθύνη και οι δυο και τι θα λέτε τότε, όταν
μετά από ένα χρόνο θα έρθει το θέμα εδώ; Τι θα λέτε μετά ή θα καλύψετε και οι δυο
τις ουρές σας, μέσα σε παρένθεση; Επιμένω υπέρ της θέσεως της Ιουστινιανού.

Μιχαηλίδης: Πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα παίρνουμε μια απόφαση για τον
καθορισμό του νέου χώρου της β΄λαϊκής αγοράς αλλά κατά τα άλλα οι όροι
λειτουργίας ισχύουν οι ίδιοι με την προηγούμενη απόφασή μας. Αυτό για να μην γίνει
καμιά παρερμηνεία.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν.
Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Χ.
Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής, Ε. Γουναράς.
.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Α. Δελαβερίδη;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 2 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Α. Δελαβερίδης.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι Τ. Χατζηαθανασίου, Μ. Τρανίδης, Μ.
Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 19-11-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Μ. Σουμελίδη.
2.- Το αριθ. 1198/7-5-2009 έγγραφο της Ν.Αυτ/σης Ημαθίας, με το οποίο
διαβιβάσθηκε στον Δήμο το από 18-11-2008 αίτημα των Σωματείων Λαϊκών Αγορών
για καθορισμό νέου χώρου λειτουργίας της Β΄ Λαϊκής Αγοράς.
3.- Την αριθ. 380/2009 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η παραπομπή του
θέματος «Εισήγηση προς το ΔΣ για καθορισμό χώρου λειτουργίας Β΄ Λαϊκής Αγοράς
και ανάκλησης της με αριθ. 635/07 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου» στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
4.- Την αριθ. 635/2007 απόφασή του (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ.
715/2007 όμοια), με την οποία καθορίσθηκε ως χώρος λειτουργίας της Β΄ Λαϊκής
Αγοράς στα όρια του Δήμου Βέροιας, η Λεωφόρος Στρατού, στο τμήμα της από το
σημείο των δέκα (10) μέτρων από τη συμβολή της με την οδό Κουντουριώτη μέχρι τη
συμβολή της με την οδό Αρμοδίου.
5.- Την αριθ. 715/2007 απόφασή του, με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι λειτουργίας
της Β΄ Λαϊκής Αγοράς και εγκρίθηκε η τροπ/ση παραπάνω απόφασης.
6.- Την πρόταση του κ. Α. Δελαβερίδη.
7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
8.- Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Καθορίζει ως χώρο λειτουργίας της Β΄ Λαϊκής Αγοράς στα όρια του
Δήμου Βέροιας, την οδό Μάρκου Μπότσαρη, στο τμήμα της από τη συμβολή της με
την οδό Μπαδραλέξη έως τη συμβολή της με την οδό Πανόρμου,
συμπεριλαμβανομένης της Πλατείας Μάρκου Μπότσαρη και προσκείμενου σε αυτήν
τμήματος της οδού Ναούσης, όπως ειδικότερα εμφανίζεται στη συνημμένη κάτοψη
της εν λόγω περιοχής που συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Β) Εγκρίνει την ανάκληση της αριθ. 635/2007 απόφασής του.
Γ) Εγκρίνει την ανάκληση της αριθ. 715/2007 απόφασής του κατά το μέρος
που τροποποιεί την αριθ. 635/2007 όμοια.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 715/2007 απόφασή του.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 705 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.

Σ.
Σ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Κρομμύδας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 11/12/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

