ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 27/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 577/2001
Περίληψη
Μη αναπροσαρμογή δικαιώματος
αγοράς.

λαϊκής

Σήμερα 29 Οκτωβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 25-10-2001 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους
και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 μέλη.
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Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
574/2001 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 577/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Πιτούλιας.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 578/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και
επανήλθε κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 580/2001
απόφασης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 582/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 586/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Κεσίδης, Θ.
Σιδηρόπουλος, Π. Αγαθαγγελίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 590/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κουρουζίδης, Ν.
Χαμαλής, Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-10-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Κυριαζή Κόλβατζη, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με την 493/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η
μη αναπροσαρμογή δικαιώματος Λαϊκής Αγοράς για το έτος 2001 και τα τέλη
παρέμειναν ως εξής:
α) Για τους μικροπωλητές στο ποσό των 4.000 δρχ. την εβδομάδα (11.74
ΕΥΡΩ).
β) Για μεγάλους παραγωγούς στο ποσό των 2.800 δρχ. την εβδομάδα (8.22
ΕΥΡΩ).
γ) Για τους παραγωγούς – εμπόρους τριφυλλιών στην περιοχή Μόδια στο
ποσό των 2.100 δρχ. το αυτοκίνητο την εβδομάδα (6,16 ΕΥΡΩ).
δ) Για τους πολύτεκνους και ανάπηρους καταβολή των 2/3 του ισχύοντος
δικαιώματος ανά θέση και κατηγορία την εβδομάδα, ήτοι 4,11 ΕΥΡΩ.
ε) Για τους μικρούς παραγωγούς στο ποσό των 1.200 δρχ. την εβδομάδα (3,52
ΕΥΡΩ).
στ) Για τους πρόσφυγες πόντιους από την πρώην Σοβιετική Ένωση στο ποσό
των 600 δρχ. την εβδομάδα ( 1,76 ΕΥΡΩ) .
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 25-10-2001
εισήγηση της επιτροπής οικονομικών με την οποία αυτή εισηγείται κατά πλειοψηφία:
Να γίνει αναπροσαρμογή κατά 3,4% εκτός πολυτέκνων και αναπήρων.
α)Για τους μικροπωλητές στο ποσό των 4.136 δρχ. την εβδομάδα (12,14
ΕΥΡΩ).
β)Για μεγάλους παραγωγούς στο ποσό των 2.895 δρχ. την εβδομάδα (8,50
ΕΥΡΩ).
γ)Για τους παραγωγούς-εμπόρους τριφυλλιών στην περιοχή Μόδια στο ποσό
των 2.170 δρχ. το αυτοκίνητο την εβδομάδα (6,37 ΕΥΡΩ).
δ)Για τους πολύτεκνους και ανάπηρους καμία αναπροσαρμογή.
ε)Για τους μικρούς παραγωγούς στο ποσό των 1.245 δρχ. την εβδομάδα (3,65
ΕΥΡΩ).
στ)Για τους πρόσφυγες πόντιους από την πρώην Σοβιετική Ένωση στο ποσό
των 620 δρχ. την εβδομάδα (1,82 ΕΥΡΩ).
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος :Καμία αύξηση στα δικαιώματα λαϊκής αγοράς.
Χαμαλής :Για λόγους διάκρισης το είδε η επιτροπή. Τα μέλη της επιτροπής
είναι καταστηματάρχες.
Ουσουλτζόγλου :Δεν είναι όλοι παραγωγοί, υπάρχουν και μικροπωλητές και
έμποροι.
Προτείνω την αύξηση.
Σκουμπόπουλος :Σωστά η επιτροπή προτείνει αναπροσαρμογή 3%, γιατί ούτε
και πέρσι κάναμε αναπροσαρμογή.
Συμφωνώ να γίνει αναπροσαρμογή, όπως εισηγείται η επιτροπή.
Πουλασουχίδης :Το σωματείο έχει έρθει σε επαφή με εταιρεία ιδιωτικής
ασφάλειας και έχει αναθέσει τη φύλαξη της λαϊκής αγοράς σε μία τέτοια εταιρεία, με
κόστος 500 δρχ./πάγκο σε κάθε λαϊκή αγορά.

Το θέμα αυτό έχει 2 σκέλη. Αφενός μεν ότι επιβαρύνονται με ένα μεγάλο
κοστολόγιο, και αφετέρου ότι είναι θέμα ηθικής τάξης για το Δήμο, η ασφάλεια της
λαϊκής αγοράς, να έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία.
Πίστευα ότι θα γίνει μία συζήτηση με την επιτροπή και τους εκπροσώπους
των ατόμων που λειτουργούν στη λαϊκή αγορά, για να βρεθεί τρόπος να αναλάβει το
επιπλέον τυχόν κόστος που απαιτείται για πλήρη αστυνόμευση της λαϊκής αγοράς τις
μέρες που γίνεται και να επιβληθεί μία αύξηση στα τέλη. Δεν ήρθε τέτοιο αίτημα
στην αρμόδια επιτροπή.
Να γίνει γενναιότερη αύξηση στα τέλη της λαϊκή αγοράς και να αναλάβει ο
Δήμος την πλήρη αστυνόμευση του χώρου τις μέρες που διενεργείται η λαϊκή αγορά
στο Δήμο Βέροιας.
Γεωργιάδης Χρ.:Με τις αυξήσεις ρίξαμε τον κόσμο κάτω και το χειρότερο
είναι ότι παραμένει πεσμένος. Καμία αύξηση.
Δήμαρχος :Το θέμα της αστυνόμευσης είναι πρωταρχικά ακόμη θέμα της
αστυνομίας.
Προσέφυγαν σε ιδιωτική εταιρεία γιατί ουσιαστικά η αστυνομία δεν έχει τη
δύναμη, να πιάνει όλους αυτούς οι οποίοι παράνομα παρεισφερούν μέσα στο χώρο
της λαϊκής αγοράς.
Καμία αύξηση φέτος .Όταν αναλάβει η δημοτική αστυνομία, θα το δούμε για
αναπροσαρμογή η οποία να μπορεί να καλύψει και εκείνη την υπηρεσία την οποία θα
παρέχουμε τότε.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 19 σύμβουλοι:
Μ. Ποτουρίδης, Ι. Κουρουζίδης, Δ. Ταχματζίδης, Μ. Γαβρίδης, Κ. Πουλασουχίδης, Κ.
Ασλάνογλου, Α. Δελαβερίδης, Δ. Πέτκος, Κ. Κόλβατζης, Ε. Λελεκάκης, Γ.
Ουρσουζίδης, Λ. Τάκης, Ν. Ουσουλτζόγλου, Σ. Γεωργιάδης, Ι. Τριανταφυλλίδης, Α.
Κεσίδης, Χ. Γεωργιάδης, Ε. Κουκουρδής, Π. Αγαθαγγελίδης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της επιτροπής οικονομικών του
Δ.Σ.;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 9 σύμβουλοι:
Ν. Χαμαλής, Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Θ.
Σιδηρόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή, Γ.
Μανακούλης.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 18-10-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Κ. Κόλβατζη.
2.- Την με αριθ. 54/94 προγενέστερη απόφασή του, όπως αυτή τροπ/θηκε με τις αριθ.
118/94 και 448/94 όμοιές του, για έγκριση όρων λειτουργίας της εβδομαδιαίας λαϊκής
αγοράς.
3.- Την με αριθ. 493/2000 προγενέστερη απόφασή του για μη αναπροσαρμογή
δικαιώματος λαϊκής αγοράς.
4.- Την από 25-10-2001 εισήγηση της επιτροπής οικονομικών του Δ.Σ.
5.- Τις προτάσεις του Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων όπως αυτές
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 24/9-20/10/58 Β.Δ. καθώς και του άρθρου
44 του Ν.2218/94.

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει τη μη αναπροσαρμογή του δικαιώματος λαϊκής αγοράς και να
παραμείνει αυτό που ίσχυε και για το έτος 2001, δηλ.:
α) Για τους μικροπωλητές στο ποσό των 4.000 δρχ. (11,80 ευρώ) την εβδομάδα.
β) Για τους μεγάλους παραγωγούς στο ποσό των 2.800 δρχ. (8,20 ευρώ) την
εβδομάδα.
γ) Για τους παραγωγούς-εμπόρους τριφυλλιών στην περιοχή Μόδια στο ποσό των
2.100 δρχ. (6,20 ευρώ) το αυτοκίνητο την εβδομάδα.
δ) Για τους πολύτεκνους και ανάπηρους καταβολή των 2/3 του ισχύοντος
δικαιώματος ανά θέση και κατηγορία την εβδομάδα, δηλ. στο ποσό των 1.400 δρχ.
(4,10 ευρώ).
ε) Για τους μικρούς παραγωγούς στο ποσό των 1.200 δρχ. (3,50 ευρώ) την εβδομάδα.
στ) Για τους πρόσφυγες πόντιους από την πρώην Σοβιετική Ένωση στο ποσό των
600 δρχ. (1,80 ευρώ) την εβδομάδα.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2002.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 577/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 23-11-2001
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