ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 10/2017 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, του Δήμου Βέροιας

Αρ.Απόφ. 43/2017
Περίληψη
Γνωμοδότηση για κατάργηση θέσεων
περιπτέρων και απομάκρυνση
κουβουκλίων αυτών.
Στη Βέροια, σήμερα, 25/5/2017 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας, ύστερα από την 10/19-5-2017 πρόσκληση του
(αναπληρωτή) προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με ηλεκτρονικό τρόπο ή με αποδεικτικό στα μέλη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν
παρόντα επτά (7):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
5. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
7. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
2. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
3. ΑΡΣΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν από τον Συμεών Καραγαβριηλίδη,
υπάλληλο Δήμου Βέροιας.
Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου το από 19-5-2017 εισηγητικό σημείωμα του Αναπληρωτή Προέδρου Μπρανιώτη
Δημήτριου, που έχει ως εξής:
Με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Αιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» το συμβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας ασκεί τις
ακόλουθες αρμοδιότητες: «2. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με
δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: α)
τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στη δημοτική κοινότητα με
κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής, β) την αξιοποίηση
των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας, γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και
ανάπλαση της περιοχής,
δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών,
κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της
δημοτικής κοινότητας,
ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
στ) την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,
ζ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για
την καθαριότητα αυτών,
η) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την
ηχορύπανση, θ) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,
ι) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας σε
πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα,
ια) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η
λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων
της,

ιβ) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας, ιγ) την
τροποποίηση των ορίων της δημοτικής κοινότητας,
ιδ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της δημοτικής
κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της, ιε) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων
της περιοχής της δημοτικής κοινότητας.»

Με το από 4/4/2017 το Τμήμα Αδειών Εμπορίου & Καταστημάτων του Δήμου ζητά από το
Συμβούλιο μας να γνωμοδοτήσει για α) την κατάργηση ή μη θέσεων τοποθέτησης ορισμένων
περιπτέρων και β ) την απομάκρυνση ή μη των κουβουκλίων των περιπτέρων κατόπιν
συνεννόησης με τους μέχρι πρότινος, κατόχους της άδειας εκμετάλλευσης των περιπτέρων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222) όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.
4257/2014 (ΦΕΚ Α' 93), εισάγετε η έννοια του "κενωθέντος" περιπτέρου, σε αντικατάσταση της
έννοιας του "σχολάζοντος" περιπτέρου, όπως περιγράφονταν στον Ν. 1044/1971.
Επίσης στην εγκύκλιο 38/2014 με αριθ. πρωτ. 23463/6-6-2014 του Υπουργείου
Εσωτερικών / Τμήμα Οργάνωσης & Λειτουργίας Ο.Τ.Α. αναφέρεται ότι : "Εφόσον κενωθεί, για
οποιονδήποτε λόγο, περίπτερο μετά τη διαδικασία αυτή, για την παραχώρηση του δικαιώματος
χρήσης ακολουθείται η εξής διαδικασία : Το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση του η οποία
εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται, αποφασίζει αν θα διατηρηθεί το κενωθέν περίπτερο ή θα
απομακρυνθεί Αν αποφασιστεί η διατήρηση του, εφαρμόζεται η διαδικασία του καθορισμού
αριθμού περιπτέρων και χωροθέτησης νέων περιπτέρων. Προκειμένου λοιπόν το Δημοτικό
Συμβούλιο να προχωρήσει στη χωροθέτηση των θέσεων οφείλει να λάβει υπόψη τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την προστασία της κοινής χρήσης , της δημόσιας κυκλοφορίας,
της προστασίας του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών
περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων και της αισθητικής και λειτουργικής
φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος"
Στα όρια της Δημοτικής μας Κοινότητας υπάρχουν περίπτερα των οποίων οι δικαιούχοι της άδειας
εκμετάλλευσης περιπτέρου έχουν καταθέσει αίτηση για αποποίηση του δικαιώματος τους και ως εκ τούτου
νοούνται "κενωθέντα" περίπτερα και είναι:
1. Το περίπτερο στην οδό Μ. Καρακωστή 14 , απέναντι από το ζαχαροπλαστείο «ΦΙΝΟ».
Δικαιούχος της άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου είναι η Τσαουσίδου Μαρία του Θεοδοσίου .
Μίσθωση του περιπτέρου δεν υφίσταται , καθώς με την 2492/41965/23-08-2013 απόφαση Δημάρχου
Βέροιας , ακυρώθηκε η 1138/36352/1-7-2011 απόφαση εκμίσθωσης περιπτέρου. Ο δικαιούχος της άδειας,
με αίτηση του στις 01-07-16 αποποιείται του δικαιώματος εκμετάλλευσης του περιπτέρου και ζητάει από τις
υπηρεσίες του Δήμου να φροντίσουν για την απομάκρυνση του κουβουκλίου του περιπτέρου , το οποίο με
έγγραφο της στις 10-10-2016 η Τεχνική υττηρεσία του Δήμου μας , χαρακτηρίζει « ακατάλληλο ως προς τη
θέση του » καθώς το πλάτος του πεζοδρομίου που απομένει είναι κάτω του 1,50 μέτρου.
2. Το περίπτερο στην οδό Σίμου Πέτρουλα, απέναντι από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας.
Δικαιούχος της άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου είναι η Ταραμονλή Γρηγορία του Γρηγορίου . Η
δικαιούχος της άδειας, με αίτηση της αποποιείται του δικαιώματος εκμετάλλευσης του περιπτέρου και
ενημερώνει τις υπηρεσίες του Δήμου ότι συναινεί για την απομάκρυνση του κουβουκλίου του περιπτέρου. Η
θέση τοποθέτησης του κουβουκλίου δεν έχει κριθεί ακατάλληλη , σύμφωνα με την από 10-10-2016 έκθεση
της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου μας.
Επίσης υπάρχουν περίπτερα των οποίων ο δικαιούχος της άδειας απεβίωσε και δεν υφίστανται
νόμιμοι διάδοχοι της άδειας αυτής. Συγκεκριμένα:

1.Το περίπτερο στην οδό 16ης Οκτωβρίου, απέναντι από το 16° Δημοτικό Σχολείο Βέροιας
(Φιλίππειο). Δικαιούχος της άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου ήταν η Τσιώμου Θεοδώρα η
οποία απεβίωσε στις 14-11-2013, δεν υπάρχει ενδιαφέρον (και δικαίωμα) για τη νόμιμη διάδοχη
της άδειας, ενώ η μίσθωση αυτού έληξε στις 20-05-2016. Επιπλέον σύμφωνα με έγγραφο της
τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας, η θέση του περιπτέρου είναι ακατάλληλη και πρέπει να
απομακρυνθεί το συντομότερο δυνατό.
Τέλος ειδική περίπτωση αποτελεί το περίπτερο της οδού Μ. Μπότσαρη 104 , απέναντι από το «Πασά
– Κιόσκι». Δικαιούχος της άδειας ήταν η Θεοδωρίδου Κλειώ ως τις 06-03-2013, όταν και η 481/12149/0603-2013 απόφαση Δημάρχου Βέροιας την ακύρωσε (κατόπιν αίτησης αυτής). Το δε κουβούκλιο του

περιπτέρου αυτού βρίσκεται σε ακατάλληλη θέση, σύμφωνα και με την τεχνική υπηρεσία (23-03-2017) του
Δήμου μας.
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, εισηγούμαι προς τα μέλη του Συμβουλίου μας, λαμβάνοντας
υπόψη της την προστασία της κοινής χρήσης, της δημόσιας κυκλοφορίας και του πολιτιστικού
περιβάλλοντος, να γνωμοδοτήσει θετικά για:
α) την κατάργηση των θέσεων τοποθέτησης των τεσσάρων (4) περιπτέρων στην οδό Μ. Καρακωστή
14, στην οδό Σίμου Πέτρουλα, στην οδό 16ης Οκτωβρίου και στην οδό Μ. Μπότσαρη 104.
β ) την απομάκρυνση των κουβουκλίων των παραπάνω περιπτέρων κατόπιν συνεννόησης με τους
μέχρι πρότινος, κατόχους της άδειας εκμετάλλευσης των περιπτέρων.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 19-5-2017 εισηγητικό σημείωμα του Αναπληρωτή Προέδρου Μπρανιώτη Δημήτριου.
2. Τις απόψεις των μελών.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Γνωμοδοτήσει θετικά για:
α) την κατάργηση των θέσεων τοποθέτησης των τεσσάρων (4) περιπτέρων στην οδό Μ. Καρακωστή
14, στην οδό Σίμου Πέτρουλα, στην οδό 16ης Οκτωβρίου και στην οδό Μ. Μπότσαρη 104.
β ) την απομάκρυνση των κουβουκλίων των παραπάνω περιπτέρων κατόπιν συνεννόησης με τους
μέχρι πρότινος, κατόχους της άδειας εκμετάλλευσης των περιπτέρων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 43/2017.
………………………………………………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΜΡΟΥΛΑ
ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Βέροια 26/5/2017
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
…………………………….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ταχ.διευθ. :Μητροπόλεως 55
Τηλέφωνο :2331350509

Βέροια 26-5-2017
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 43/2017
Απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:
Γνωμοδότηση για κατάργηση θέσεων περιπτέρων και απομάκρυνση κουβουκλίων
αυτών.

Σας κοινοποιούμε την αρ. 43/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για να λάβετε
γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κοιν.:
1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Τμήμα Αδειών-Καταστημάτων
3. Αντιδήμαρχος Οικονομικών
4. Αντιδήμαρχος Τεχνικών
5. Αρχείο

