ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 17/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 501/2010
Περίληψη
Έγκριση καταρχήν παραχώρησης δωρεάν τμημάτων
πεζοδρομίων σε κατ/ρχες της πόλης για την υλοποίηση της
δράσης «Ημέρα Καταναλωτή».
Σήμερα 19 Ιουλίου του έτους 2010 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 15-7-2010 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 21 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γ. Ορφανίδης
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Aπόντες
Μωυσιάδης
Συμεωνίδης
Παναγιωτίδης
Σοφιανίδης
Γουναράς
Καλαϊτζίδης

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
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ.501/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 502/2010 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Α. Δελαβερίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 504/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 515/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
6) Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ, 517/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Α. Δελαβερίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 533/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 535/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στη Δήμαρχο, η οποία εξέθεσε στο
συμβούλιο τα εξής:
Πρόεδρος : Ανάγνωση θέματος.
Δήμαρχος : Αν θυμάστε αγαπητοί συνάδελφοι, σας είχα ενημερώσει, ότι
είχανε γίνει επαφές με φορείς τις πόλης προκειμένου να λάβουμε κάποια μέτρα, ότι
μπορούμε να κάνουμε και όσο ανακουφιστικά μπορεί να είναι ή όσο μπορούν να
βοηθήσουνε, για την αντιμετώπιση της κρίσης. Έτσι λοιπόν στο πλαίσιο αυτών των
επαφών, έγινε συζήτηση και με τον εμπορικό σύλλογο και με τους
επαγγελματοβιοτέχνες και με άλλους φορείς εν πάση περιπτώσει και είχαμε
συζητήσει τότε, το ενδεχόμενο να υπάρξει μια Ημέρα Καταναλωτή, στην αγορά της
Βέροιας, όπου οι έμποροι θα κάνανε διάφορες προσφορές στους καταναλωτές και θα
έχουν την ευκαιρία να βγάζουν σε πολύ περιορισμένο χώρο, κάποια σταντ ή κάποια
καλάθια προκειμένου μια συγκεκριμένη μέρα της εβδομάδας, που θα την
ονομάσουμε “Ημέρα του Καταναλωτή” να μπορούν να διαθέτουνε αυτά που πωλούν
με προσφορά, σε τιμή προσφοράς. Από τον εμπορικό σύλλογο μας ήρθε στις 8/7 ένα
έγγραφο, όπου το Διοικητικό συμβούλιο μας λέει ότι ομόφωνα δέχεται την πρόταση
για την δημιουργία στην αγορά της πόλης, Ημέρας Καταναλωτή, με πώληση
εμπορευμάτων απ’ τα καταστήματα της πόλης που θα συμμετέχουνε στο πρόγραμμα
αυτό με μειωμένες τιμές και για την υλοποίηση αυτής της πρότασης στους
καταστηματάρχες που θα θέλουν ή θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουνε, θα
πρέπει να δοθεί η δυνατότητα απ’ το Δήμο να χρησιμοποιήσουν δωρεάν τμήμα του
πεζοδρομίου, την συγκεκριμένη ημέρα και για συγκεκριμένο σκοπό. Εμείς
καλούμαστε να πάρουμε μια απόφαση, ότι επισημοποιούμε αυτή την πρόταση αφού
την αποδέχεται ο εμπορικός σύλλογος και από εκεί και πέρα λεπτομέρειες για την
εφαρμογή του μέτρου, θα καθοριστούνε σίγουρα σε συνεργασία της οικονομικής
υπηρεσίας του Δήμου και του εμπορικού συλλόγου, αυτή είναι η καταρχήν συμφωνία
μας. Παρακαλώ λοιπόν τους συναδέλφους να λάβουμε αυτή την απόφαση, προς
διευκόλυνση των εμπόρων της πόλης και από εκεί και πέρα οι λεπτομέρειες γιατί
είναι πολλά που πρέπει να καθοριστούνε, θα καθοριστούν σε συνεργασία με τον
εμπορικό σύλλογο και την οικονομική υπηρεσία. Εμείς δεν θα μπούμε τώρα σ’ αυτό
το κομμάτι.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση της Δημάρχου για συζήτηση
και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος;
Σύμβουλοι: Ναι.
Στη συνέχεια αφού δέχθηκε το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το
παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε
ως κατεπείγον ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου το
από 15-7-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Στο πλαίσιο των επαφών της Δημάρχου με φορείς της πόλης για την όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη συνδρομή του Δήμου στην αντιμετώπιση της κρίσης,
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης μας όπου
συζητήθηκε μεταξύ άλλων η θέσπιση «Ημέρας Καταναλωτή».
Ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας, με το υπ’ αριθ. 201 Α/8-7-2010 έγγραφό του,
μας κοινοποίησε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία αποδέχθηκε
την παραπάνω πρόταση για την δημιουργία στην αγορά της πόλης μας «Ημέρα
Καταναλωτή», με πώληση εμπορευμάτων από τα καταστήματα της πόλης, που θα
συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, με μειωμένες τιμές.
Για την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης, προτείνουμε να δοθεί η
δυνατότητα στους καταστηματάρχες που θα συμμετέχουν στην «Ημέρα

Καταναλωτή» να χρησιμοποιήσουν δωρεάν τμήμα του πεζοδρομίου την
συγκεκριμένη ημέρα και για τον συγκεκριμένο σκοπό. Λεπτομέρειες για την
εφαρμογή του μέτρου θα καθορισθούν σε συνεργασία της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου και του Εμπορικού Συλλόγου.
Με τις διατάξεις των πααργράφων 1 και 2 του άρθρου 185 του ν.3463/2006
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων προβλέπεται ότι: «1. Με απόφαση του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση
δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση
ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν
εκλείψει.
2. Ομοίως με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να
παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν
αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα
τοπικά συμφέροντα».
Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Σκουμπόπουλος: Κε πρόεδρε, η απόφαση αυτή είναι κανονιστικού
περιεχομένου, άρα έπρεπε πρώτα να την επεξεργαστεί η Δημαρχιακή Επιτροπή και
μετά να έρθει στο Δ.Σ. Αν θέλετε να πάρουμε καταρχήν απόφαση, συμφωνούμε,
αλλά πρέπει να επανέλθει στο Δ.Σ. με τη διαδικασία των κανονιστικών αποφάσεων.
Πρόεδρος: Νομίζω ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για καταρχήν απόφαση. Ποιοι
συμφωνούν με την εισήγηση της Δημάρχου, όπως διαμορφώθηκε με την πρόταση του
κ. Χ. Σκουμπόπουλου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 18σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Σ.
Μηλιόπουλος, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Μ. Τρανίδης, Α.
Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης, Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος,
Ε. Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
Πρόεδρος: Κατά; Κανείς. Λευκά; Κανείς.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 15-7-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Το αριθ. πρωτ. 201Α/8-7-2010 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας.
3.- Την πρόταση του δημ. συμβούλου Χ. Σκουμπόπουλου.
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 & 185 του Ν. 3463/3006 (Κ.Δ.Κ.) καθώς και
αυτές των άρθρων 272 & 286 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει καταρχήν τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης για μία ημέρα την
εβδομάδα τμημάτων πεζοδρομίων της πόλης σε ιδιοκτήτες εμπορικών
καταστημάτων, μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας, για την υλοποίηση της
δράσης «Ημέρα Καταναλωτή», για την πώληση εμπορευμάτων τους σε μειωμένες
τιμές με σκοπό την αντιμετώπιση της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης.
Λεπτομέρειες για την ανωτέρω παραχώρηση θα καθορισθούν σε συνεργασία
του αρμοδίου αντιδημάρχου και των υπηρεσιών του Δήμου με τον Εμπορικό
Σύλλογο Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 501 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Σ.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Μ.
Γ.

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

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 5-8-2010
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Ι.
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Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ορφανίδης

