ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 20/2017 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 61/2017
Περίληψη
Γνωμοδότηση υπέρ της κατάργησης 3 θέσεων περιπτέρων
εντός των ορίων της Δ.Κ. Βέροιας και απομάκρυνσης των
κουβουκλίων.
Στη Βέροια, σήμερα, 2/11/2017 και ώρα 19:30 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 αρ. 20/27-10-2017
πρόσκληση της 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 εφτά (7):
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6.
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ΑΠΟΝΤΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΣΕΝΑΣ

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ως γραμματέας η δημοτική υπάλληλος Αναστασία
Κραιπαλίδου.
Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε στο
συμβούλιο ότι σύμφωνα με τις διατάξεις τ η ς π α ρ . 2 του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

«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….».
Επίσης η πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και το από 5-10-2017 έγγραφο του
Γραφείου Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Βέροιας που έχει ως εξής:
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 απόφασή 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¨

Στον Δήμο μας υπάρχουν περίπτερα των οποίων οι δικαιούχοι της άδειας εκμετάλλευσης
περιπτέρου έχουν καταθέσει αίτηση για αποποίηση του δικαιώματος τους , οπότε ως εκ τούτου
νοούνται ¨κενωθέντα¨ περίπτερα:
Το περίπτερο στην οδό Πιερίων 17, στην απότμηση της οδού Αχρίδας με Πιερίων.
Δικαιούχος της άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου είναι ο Παπαδόπουλος Στυλιανός
του Ιωάννη. Μίσθωση του περιπτέρου δεν υφίσταται, καθώς η Δ9β/1984/22-06-2010 απόφαση
εκμίσθωσης Νομάρχη Ημαθίας επέτρεπε μίσθωση του εν λόγω περιπτέρου ως τις 14-06-2017. Ο
Δε μισθωτής έχει εγκαταλείψει το περίπτερο αυτό πριν από 3 σχεδόν έτη. Ο δικαιούχος της
άδειας, με αίτησή του στις 22-06-17 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 έγγραφό της στις 28-09-2017 η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας,
χαρακτηρίζει << μέσα στο δρόμο >> και επομένως θα εμποδίζει σε μελλοντική διάνοιξη της
οδού.Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι, με την 1941/22078/03-08-2017 Απόφαση Δημάρχου
Βέροιας, ακυρώθηκε η άδεια εκμετάλλευσης του εν λόγω δικαιούχου που προέβη στην
αποποίηση αυτής.
Επίσης υπάρχουν περίπτερα των οποίων ο δικαιούχος της άδειας απεβίωσε και δεν
υφίστανται νόμιμοι διάδοχοι της άδειας αυτής. Συγκεκριμένα :
1.Το περίπτερο στην οδό Ανοίξεως 94, απέναντι από το πάρκο Εληάς.
Δικαιούχος της άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου ήταν η Λαζαρίδου Ευθυμίας του
Αντωνίου, χήρα Αθανασίου. Η δικαιούχος του δικαιώματος εκμετάλλευσης του περιπτέρου
απεβίωσε στις 29-06-2017 .Ακολούθως με την 2567/31654/04-10-2017 Απόφαση Δημάρχου
Βέροιας, ακυρώθηκε η άδεια εκμετάλλευσης της εν λόγω δικαιούχου που απεβίωσε. Τέλος, η
θέση τοποθέτησης του κουβουκλίου έχει κριθεί ακατάλληλη, σύμφωνα με την από 28-09-2017
έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου μας.
2.Το περίπτερο στην οδό Σωκράτους 2 ( & Θεσσαλονίκης γωνία ).
Δικαιούχος της άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου, ήταν η Σαουλίδου Ελένη χήρα
Παναγιώτη η οποία απεβίωσε στις 18-06-2012, δεν υπάρχει ενδιαφέρον ( και δικαίωμα ) για τη
νόμιμη διάδοχη της άδειας, η μίσθωση αυτού με βάση την Δ9β/2470/15-07-2010 απόφαση
Νομάρχη Ημαθίας , έληξε στις 15-07-2017, ενώ ο μισθωτής αυτού , έχει εγκαταλείψει το μίσθιο
προ τριετίας ( τουλάχιστον ). με την 1941/22078/03-08-2017 Απόφαση Δημάρχου Βέροιας,
ακυρώθηκε η άδεια εκμετάλλευσης της δικαιούχου που απεβίωσε. Επιπλέον σύμφωνα με το από
28-09-2017 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας, η θέση του περιπτέρου είναι
ακατάλληλη και βρίσκεται τοποθετημένο μέσα στον ιδιωτικό χώρο της οικοδομής που
ανεγέρθηκε στην εν λόγω γωνία, δυνάμει της 19/1984 οικοδομικής άδειας στο όνομα Ι.
Τσακιρίδης και άλλοι.
Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρα έγγραφα, καλείται η Δημοτική Κοινότητα, λαμβάνοντας
υπόψη της την προστασία της κοινής χρήσης, της δημόσιας κυκλοφορίας και της προστασίας
του πολιτιστικού περιβάλλοντος, να γνωμοδοτήσει για την διατήρηση ή μη των θέσεων των
περιπτέρων αυτών.
Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε
υπόψη:
1.

Το από 5-10-2017 έγγραφο του Γραφείου Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του

Δ.Βέροιας.
2.

Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει Ομόφωνα
Γνωμοδοτεί θετικά για:
α) την κατάργηση των θέσεων τοποθέτησης των τριών (3) κενών περιπτέρων στα όρια της
Δ.Κ. Βέροιας και συγκεκριμένα:
- Του Στυλιανού Παπαδόπουλου που βρίσκεται στην οδό Πιερίων 17, στην απότμηση της
οδού Αχρίδας με Πιερίων.
- Της Λαζαρίδου Ευθυμίας που βρίσκεται στην οδό Ανοίξεως 94.
- Της Σαουλίδου Ελένης που βρίσκεται στην οδό Σωκράτους 2 & Θεσσαλονίκης γωνία.
β ) την απομάκρυνση των κουβουκλίων των παραπάνω περιπτέρων-κουβουκλίων κατόπιν
συνεννόησης με τους μέχρι πρότινος, κατόχους της άδειας εκμετάλλευσης των περιπτέρων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 61/2017.
……………………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 3-11-2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΓΚΑ

