ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 12/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 296/2010
Περίληψη
Μη αποδοχή αιτήματος τροποποίησης της αριθ. 633/2000
απόφασης Δ.Σ. Βέροιας για επέκταση των ορίων της α΄
Λαϊκής Αγοράς Βέροιας.
Σήμερα 10 Μαϊου του έτους 2010 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 6-5-2010 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 26 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
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
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Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

Σ.

Aπόντες
Παναγιωτίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
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. Μ. Τρανίδης, Ε. Σοφιανίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Γ.
Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 294/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ.. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 295/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 297/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 300/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 301/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Γ. Μιχαηλίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 303/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Α. Δελαβερίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 305/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 312/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ.
Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 329/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-4-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Μιχαήλ Μιχαηλίδη, που έχει ως εξής:
Με την 152/2010 απόφασή της η Δημαρχιακή Επιτροπή εισηγείται την
τροποποίηση της 633/2000 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί καθορισμού
ορίων και θέσεων μικροπωλητών της εβδομαδιαίας Λαϊκής Αγοράς Βέροιας και
ειδικότερα την επέκταση των ορίων της, προσαρτώντας τα εξής επιπλέον τμήματα
στα σημερινά όριά της:
1. Το τμήμα της οδού Τραπεζούντος από την συμβολή της με την οδό Αμισού
μέχρι την συμβολή της με την οδό Ακροπόλεως.
2. Το τμήμα της οδού Αμισού από την συμβολή της με την οδό Αργυρουπόλεως.
3. Το τμήμα της οδού Αμασείας από την συμβολή της με την οδό Θερμοπυλών
μέχρι την συμβολή της με την οδό Αμισού.
Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την αριθ. 152/2010 απόφαση της
Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία αυτή εισηγείται κατά πλειοψηφία την
τροποποίηση της αριθ. 633/2000 απόφασης του Δ.Σ. περί: «Καθορισμού ορίων και
θέσεων μικροπωλητών της εβδομαδιαίας Λαϊκής Αγοράς Βέροιας» και ειδικότερα
την επέκταση των ορίων της, προσαρτώντας τα εξής επιπλέον τμήματα στα σημερινά
όριά της:
1.- Το τμήμα της οδού Τραπεζούντος, από τη συμβολή της με την οδό Αμίσου μέχρι
τη συμβολή της με την οδό Ακροπόλεως.
2.- Το τμήμα της οδού Αμίσου, από τη συμβολή της με την οδό Αμασείας μέχρι τη
συμβολή της με την οδό Αργυρουπόλεως.
3.- Το τμήμα της οδού Αμασείας, από τη συμβολή της με την οδό Θερμοπυλών μέχρι
τη συμβολή της με την οδό Αμίσου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μιχαηλίδης: Κε πρόεδρε, το θέμα αυτό εισήχθη στη δημαρχιακή επιτροπή και
στο Δ.Σ μετά από ερέθισμα που είχαμε από τη Διεύθυνση Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή της Ν.Α. Ημαθίας και ουσιαστικά αφορούσε την επέκταση των ορίων
της πρώτης λαϊκής αγοράς γιατί, όπως λέει το έγγραφο της Νομαρχίας, η υφιστάμενη
κατάσταση δεν καλύπτει τις ανάγκες του αριθμού και του μεγέθους των θέσεων των
πολιτών και επειδή υπάρχουν αιτήματα από δικαιούχους προκειμένου να αποκτήσουν
άδεια πωλητή αλλά και οι διαθέτοντας άδεια θέλουν να αυξήσουν τα μεγέθη των
πάγκων τους. Έτσι λοιπόν πρότεινε η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση να ενταχθούν και τα
παρακάτω τμήματα οδών στην υπάρχουσα χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς,: α) το
τμήμα της οδού Τραπεζούντος, απ’ την συμβολή της οδού με την οδό Αμισσού μέχρι
τη συμβολή με την οδό Ακροπόλεως, β) το τμήμα της οδού Αμησού, απ’ τη συμβολή
της με την οδό Αμασίας μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αργυρουπόλεως, και γ) το
τμήμα της οδού Αμασίας, απ’ τη συμβολή της με την οδό Θερμοπυλών μέχρι τη
συμβολή της με την οδό Αμησού. Θέλω να πω ότι σ’ αυτή την πρόταση, για να την
επεξεργαστούμε, κάναμε μια διαβούλευση με τον διευθυντή του Τμήματος Εμπορίου
αλλά και τον Εμπορικό Σύλλογο, όπου κουβεντιάσαμε θέματα που αφορούν την
λαϊκή αγορά, την α΄ λαϊκή αγορά και ουσιαστικά να μάθουμε και να γίνει πιο σαφές
ποια ήταν η σκοπιμότητα αυτής της επέκτασης. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν αιτήσεις
για νέες άδειες, να ενταχθούνε δηλαδή νέοι επαγγελματίες στην υφιστάμενη
κατάσταση, όπως το παραδέχεται εμμέσως πλην σαφώς η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση,
κάτι το οποίο βρίσκει αντίθετο τον Εμπορικό Σύλλογο αλλά βρίσκει αντίθετο επίσης
και την υπηρεσία, η οποία εκ των πραγμάτων καλείται να αντιμετωπίσει, μάλλον να
συνεισφέρει μονίμως, σε μια διαδικασία που λέγεται λαϊκή αγορά χωρίς να έχει
κανένα αντισταθμιστικό όφελος. Πρέπει να πούμε επίσης ότι ένα σημείο το οποίο

μπήκε στην κουβέντα είναι το λεγόμενο μητρώο των πωλητών, κάτι το οποίο δεν
φέρεται να ξεκαθαρίζει ακόμα, μιας και μόνο το γεγονός ότι θέλουνε να μπούνε νέοι
παραγωγοί, νέοι πάγκοι στη λαϊκή αγορά, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι αρνητικό,
τόσο για την υφιστάμενη κατάσταση, για τους υφιστάμενους παραγωγούς ή πωλητές,
αλλά και για τον Εμπορικό Σύλλογο. Να πω επίσης ότι και σε προφορική επικοινωνία
που είχαμε και με το Σωματείο των Πωλητών Λαϊκών Αγορών, ακόμα και αυτοί είναι
αντίθετοι στην επέκταση της λαϊκής αγοράς, γιατί ουσιαστικά αφενός θα γίνουν
κάποιες ανακατατάξεις δηλαδή κάποιοι καλούνται να φύγουν από τους πάγκους τους
οποίους έχουν στην οδό Ακροπόλεως και να πάνε σε άλλο σημείο γιατί θέλουν πιο
μεγάλο πάγκο, και αυτό για να ικανοποιηθεί πρέπει να μετακομίσουν από εκεί, και
αφετέρου είναι αντίθετο το Σωματείο γιατί δεν θέλουν νέους πωλητές. Όλη αυτή η
διαδικασία, όλη αυτή η διαβούλευση μας αναγκάζει να εισηγηθούμε κε πρόεδρε, τη
μη επέκταση των ορίων της πρώτης λαϊκής αγοράς και η άποψή μας είναι να
παραμείνει στην υφιστάμενη κατάσταση.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος: Σύμφωνα με τον δημοτικό κώδικα η διαβούλευση για τις
κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις γίνεται πριν ληφθούν οι αποφάσεις, έτσι
λοιπόν η δημαρχιακή επιτροπή που είναι αρμόδια να κάνει την εισήγηση προς το
Δ.Σ., όφειλε να ακούσει και τον Εμπορικό Σύλλογο και το Σύλλογο Πωλητών λαϊκών
αγορών και να αποφασίσει. Πότε έγινε η διαβούλευση; Μετά τη λήψη της απόφασης
της δημαρχιακής επιτροπής; Γιατί η εισήγηση του αντιδημάρχου τώρα είναι αντίθετη
με την απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής.
Δελαβερίδης: 1) Κε Μιχαηλίδη, από τότε που ανέλαβε τη διαχείριση, την
είσπραξη των χρημάτων απ’ την λαϊκή η Νομαρχία, ο Δήμος πήρε κάποια χρήματα;
2) Εάν αυξηθούν οι άδειες της λαϊκής αγοράς, κάθε φορά θα έχουμε επέκταση;
Μιχαηλίδης: Ξεκινάω από τον κ. Δελαβερίδη. Είναι προφανές από το έγγραφο
της Νομαρχίας, ότι αν τυχόν υπάρχει η βούληση, η πολιτική βούληση, να μπαίνουν
συνεχώς νέοι πωλητές, συνεχώς θα επεκτείνεται η υφιστάμενη κατάσταση. Αυτό
είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε γιατί δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα.
Βέβαια, να πω ότι είναι ένα μεταβατικό στάδιο γιατί σε 6 μήνες η αρμοδιότητα των
λαϊκών αγορών θα ανήκει στο Δήμο της Βέροιας και εκ των πραγμάτων θα γίνεται
μια διαφορετική προσέγγιση και μια διαφορετική αντιμετώπιση, μιας και δεν θα
υπάρχει συναρμοδιότητα. Σ’ ό,τι αφορά τα χρήματα κε Δελαβερίδη, απ’ όσο γνωρίζω
και μπορεί να πιστοποιήσει και ο αντιδήμαρχος οικονομικών, μέχρι σήμερα δεν έχει
εισπράξει ο δήμος απ’ αυτή τη διαδικασία ούτε μισό ευρώ. Σε ό,τι αφορά τη
διαβούλευση κε Σκουμπόπουλε, η συνεδρίαση της δημαρχιακής επιτροπής έγινε,
επειδή είναι κανονιστικού περιεχομένου, αφού προηγήθηκε η δημόσια πρόσκληση
μέσω του τύπου αλλά στη συγκεκριμένη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ούτε ο
Εμπορικός Σύλλογος ούτε το Σωματείο Πωλητών Λαϊκών Αγορών, οπότε η
δημαρχιακή επιτροπή δεν είχε τον αντίλογο, είχε μόνο ένα έγγραφο, με αυτό το
έγγραφο πήρε μια απόφαση γιατί υπήρχε μια προφορική διαβεβαίωση ότι πρόκειται
για μια τυπική διαδικασία, ότι έχει γίνει μια άτυπη επέκταση και απλά θα την
νομιμοποιούσε η απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής. Είδε όμως το θέμα ο
Εμπορικός Σύλλογος, υπήρχαν αντιδράσεις εν πάση περιπτώσει και μετά έγινε μια
συζήτηση στο γραφείο το δικό μου κε Σκουμπόπουλε και εγώ σας μεταφέρω ποιο
ήτανε το αποτέλεσμα της συνάντησης. Η διαβούλευση αυτή έγινε άτυπα και την
μεταφέρω. Έγινε στο δικό μου γραφείο μεταξύ του Εμπορικού Συλλόγου και της
Διεύθυνσης Εμπορίου. Αυτό ήταν όλο. Επαναλαμβάνω, δεν εμφανίστηκε κανένας
στην δημαρχιακή επιτροπή γι’ αυτό και πάρθηκε αυτή η απόφαση έτσι.
Λάζαρος Κουμπουλίδης (Νομικός Σύμβουλος Εμπορικού Συλλόγου):
Ευχαριστώ για το λόγω κε πρόεδρε, σέβομαι το χρόνο σας, παρίσταμαι σήμερα σαν
νομικός σύμβουλος του εμπορικού συλλόγου. Πραγματικά με το που μάθαμε το όλο
ζήτημα, είχαμε τη συνεργασία με τον αντιδήμαρχο, ο οποίος κάλεσε τον υπεύθυνο
του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας να μας δώσει διευκρινήσεις, δυστυχώς

αντιληφθήκαμε ότι αίτημα για επέκταση λαϊκών αγορών δεν κατατέθηκε από κανέναν
πολίτη. Δεν υπάρχει έγγραφο αίτημα από κανένα. Το Τμήμα Εμπορίου της
Νομαρχίας είπε ότι αυτοβούλως, οι ίδιοι, θέλησαν και δεν ξέρουμε το λόγο. Ίσως
ενόψει εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης να θέλησαν να διευρύνουν και να αυξήσουν
τις άδειες πωλητών; Πάγια είναι η θέση του Σωματείου Λαϊκών Αγορών, ότι δεν
θέλουν νέες άδειες γιατί απλώς δεν τις χρειάζονται τις νέες άδειες στη λαϊκή αγορά
της Βέροιας, η θέση δε του Εμπορικού Συλλόγου είναι ότι συμφωνεί με το Σωματείο
Λαϊκών Αγορών ότι δεν χρειάζεται επέκταση αδειών και δρόμων για τη λαϊκή αγορά
αλλά τακτοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης. Θεωρούμε ότι ήδη οι δρόμοι οι
οποίοι προτείνονται έχουν απαξιωθεί απ’ τους ίδιους τους πωλητές λαϊκών αγορών
και το αποτέλεσμα θα είναι οι ίδιοι να πάνε να στηθούν παρανόμως και αυθαιρέτως
στην οδό Ακροπόλεως. Δεν πρόκειται να λύσουμε κανένα πρόβλημα. Ο δήμος
πιστεύω ότι σ’ αυτή την περίπτωση σύρεται πίσω από μια πρωτοβουλία του
Τμήματος Εμπορίου, να διευκολύνει κάποιους, δεν ξέρουμε ποιους, πολίτες που
θέλουνε μια άδεια πωλητή και ορθώς την θέλουν αυτοί. Σύρεται λοιπόν πίσω από το
Τμήμα Εμπορίου και δεν πρέπει να ενδώσει ο Δήμος γιατί θα δημιουργήσουμε πολλά
περισσότερα προβλήματα απ’ αυτά που προσπαθούμε να λύσουμε. Παράκληση
λοιπόν, εμείς επικυρώνουμε την εισήγηση του αντιδημάρχου, συμφωνούμε απολύτως
ότι η συνεργασία απέδωσε τα μέγιστα και θέλουμε να περάσει απ’ το Δ.Σ.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Δυστυχώς κε πρόεδρε και σ’ αυτό το θέμα φαίνεται καθαρά
η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται σοβαρά θέματα του δήμου. Ναι μεν
μπορεί να καλύπτεται η δημαρχιακή επιτροπή από την τυπική εφαρμογή του νόμου
για την δημοσίευση της πρόσκλησης για διαβούλευση, ουσιαστικά όμως δεν
καλύπτεται. Δυο ήταν οι σύλλογοι οι ενδιαφερόμενοι, ο Εμπορικός Σύλλογος και το
Σωματείο Πωλητών Λαϊκών Αγορών. Θα μπορούσε να τους πάρει τηλέφωνο για να
έρθουν στην δημαρχιακή επιτροπή και να αποφασίσει ανάλογα η δημαρχιακή
επιτροπή και έτσι ούτε αυτή να εκτεθεί και να κάνει πρόταση όπως αυτή που έκανε ο
Εμπορικός Σύλλογος στην προηγούμενη συνεδρίαση και απαίτησε την αναβολή του
θέματος και το αναβάλατε, για να γίνει μετά διαβούλευση μετά στο γραφείο του κ.
Μιχαηλίδη και να βρεθεί αυτή η λύση τώρα που πρότεινε ο κ. Μιχαηλίδης. Εμείς απ’
την αρχή δεν συμφωνούσαμε με την επέκταση της λαϊκής αγοράς γιατί πιστεύουμε
ότι και την περιοχή καλύπτει αλλά και επειδή είχαμε δώσει και δεύτερη λαϊκή αγορά
στο Σωματείο Λαϊκών Αγορών, στην πλατεία Τσερμενίου και δεν είδαμε να
εφαρμόζεται μέχρι τώρα. Πώς προέκυψε ξαφνικά θέμα αύξησης των πωλητών των
λαϊκών αγορών; Αλλά και ένα θέμα πολύ σοβαρότερο απ’ αυτά που λέω: σε 6 μήνες
οι λαϊκές αγορές, το είπε και ο κ. Μιχαηλίδης, θα είναι στην αρμοδιότητα του δήμου.
Τότε ο δήμος και εφόσον ισχύσει ο Καλλικράτης, θα δούμε και πόσες λαϊκές αγορές
έχει ανάγκη η Βέροια αλλά και τα μεγάλα δημοτικά διαμερίσματα των όμορων
δήμων που θα συνενωθούμε. Είμαστε κατά λοιπόν της απόφασης της δημαρχιακής
επιτροπής.
Χατζηαθανασίου: Σε ένα σημείο θα σταθώ κε πρόεδρε, σε ένα σημείο που
φαίνεται να είναι λίγο πρωθύστερο ή ανακόλουθο ορισμένων διαδικασιών και αυτό
είναι ότι η δημαρχιακή επιτροπή πήρε μια απόφαση, εκ των υστέρων έγινε
διαβούλευση και έρχεται το θέμα με διαφορετική εισήγηση από τον αντιδήμαρχο.
Χαίρομαι ιδιαίτερα που έρχεται μετά από διαβούλευση και επί της ουσίας αν θέλει να
σταθεί κανείς, ας έγινε εκ των υστέρων η διαβούλευση, αυτό έχει σημασία, να
αφουγκραστεί κανείς τι επιθυμεί ο Εμπορικός Σύλλογος και τι επιθυμεί ο κόσμος των
λαϊκών αγορών, αν αυτό το ξέρει, έστω και εκ των υστέρων, εγώ δεν έχω απολύτως
κανένα πρόβλημα να συμφωνήσω με αυτή τη θέση, όχι επέκταση των λαϊκών, έστω
και αν έγινε μ’ αυτόν τον τρόπο. Και επαναλαμβάνω, χαίρομαι γιατί επί της ουσίας
αλλάχτηκε μια απόφαση έστω και με διαβούλευση εκ των υστέρων, ευχαριστώ.
Σακαλής: Πράγματι κε πρόεδρε, το θέμα της τροποποίησης της αριθ.
633/2000 απόφασης περί καθορισμού ορίων και θέσεων των πωλητών της

εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς Βέροιας, ήρθε κατόπιν έγγραφου αιτήματος της
Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ζητούσε από το δήμο την
επέκταση των ορίων της λαϊκής αγοράς Βέροιας και βέβαια η επέκταση αυτή
αφορούσε κάποιες οδούς όπως Τραπεζούντος, Ακροπόλεως, Αμισσού και Αμασίας.
Στη δημαρχιακή επιτροπή όταν ήρθε το θέμα, συζητήθηκε και τότε, τόσο εγώ όσο και
η κα Τσιαμήτρου, αφού ακούσαμε την εισήγηση της προέδρου, είπαμε ότι για το
θέμα αυτό ψηφίζουμε λευκό και θα τοποθετηθούμε όταν έρθει στο Δ.Σ. Κατόπιν
αυτού, και μετά από τα ερωτήματα που έθεσε ο κ. Σκουμπόπουλος ως προς τη
διαβούλευση, γιατί κι εμείς τότε θέσαμε το θέμα και πράγματι ο κ. Μιχαηλίδης είπε
ότι έγινε ανακοίνωση μέσω του τύπου και πράγματι δεν είχε παραβρεθεί στη
δημαρχιακή επιτροπή κανείς απ’ τους ενδιαφερόμενους. Ακούγοντας όμως σήμερα
και το ερώτημα για τη διαδικασία της διαβούλευσης του κ. Σκουμπόπουλου, όσο και
απ’ την εισήγηση και την τοποθέτηση του κ. Μιχαηλίδη και τη διαβούλευση που,
όπως είπε έγινε, στο γραφείο του αλλά και την τοποθέτηση του νομικού συμβούλου
του Εμπορικού Συλλόγου, αλλά και για το λόγο του ότι πάλι, όπως είπε ο κ.
Μιχαηλίδης, ότι ενόψει του Καλλικράτη, ήδη πολλές αρμοδιότητες, μεταξύ αυτών
και αυτή των λαϊκών αγορών, θα έρθουν στον Δήμο, συνεπώς δε νομίζω ότι υπάρχει
νόημα αυτή τη στιγμή να κάνουμε εμείς κάποια τροποποίηση για επέκταση των
ορίων της λαϊκής αγοράς. Αλλά και δεδομένου ότι έχουμε πάρει απόφαση εδώ και
πάρα πολλούς μήνες για την ίδρυση της δεύτερης λαϊκής αγοράς, και επ’ αυτού δεν
ακούσαμε τίποτα πού βρίσκεται και τι γίνεται, μετά από όλα αυτά λοιπόν εμείς
λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά και τηρώντας την θέση που είχαμε και τότε, είμαστε
κατά της τροποποίησης της λαϊκής αγοράς.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του αντιδημάρχου κ. Γ.
Μιχαηλίδη για μη αποδοχή του αιτήματος της Ν.Α. Ημαθίας για τροποποίηση της
αριθ. 633/2000 απόφασης Δ.Σ. Βέροιας με σκοπό την επέκταση των ορίων της α΄
Λαϊκής Αγοράς Βέροιας;
Σύμβουλοι: Ναι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 13-4-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Γ. Μιχαηλίδη.
2.- Το αριθ. 3484/11-11-2009 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου-Προστασίας
Καταναλωτή της Νομ. Αυτ/σης Ημαθίας.
3.- Την αριθ. 152/2010 απόφαση της Δ.Ε.
4.- Ότι δεν διαπιστώνεται αναγκαιότητα για την επέκταση των ορίων της α΄ Λαϊκής
Αγοράς.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 75, 79 & 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) καθώς και του
άρθρου 7 του Ν. 2323/95.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Απορρίπτει το με αριθ. πρωτ. 3484/11-11-2009 αίτημα του Τμήματος
Εμπορίου-Προστασίας Καταναλωτή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας για
τροποποίηση της αριθ. 633/2000 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, με
σκοπό την επέκταση των ορίων της α΄ Λαϊκής Αγοράς και εγκρίνει να παραμείνουν
τα όρια αυτής όπως καθορίστηκαν με την παραπάνω απόφασή του.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 296 / 2010
.............................................................................................……….................................
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.
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Ν.
Ν.
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Γ.

Σ.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 7-6-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
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Χ.
Χ.
Β.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
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Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

