ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 20/2017 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 62/2017
Περίληψη
Γνωμοδότηση υπέρ της μετατόπισης περιπτέρου επί της οδού
Κεντρικής 126 στην Βέροια.
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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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΓΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΤΥΦΛΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ
ΠΑΡΘΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΣΥΡΜΟΥΛΑ ΤΖΗΜΑ – ΤΟΠΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΣΕΝΑΣ

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ως γραμματέας η δημοτική υπάλληλος Αναστασία
Κραιπαλίδου.
Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το έβδομο 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 26-10-2017 έγγραφο του
Γραφείου Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Βέροιας που έχει ως εξής:
Σχετικά:
1) Η με αρ. πρωτ. : 48712/27-12-2016 αίτηση των κ.κ. Χαρίση Μαρίας, Χαρίση Ιωάννη και το υπ’ αρ.
πρωτ. : 48712/6-4-17 έγγραφό μας.
2) Το με αρ. πρωτ. : 1015/13-01-2017 έγγραφο της υπηρεσίας μας.
3) Το με αρ. πρωτ. : 7/17-01-2017 έγγραφο της Δημοτικής Αστυνομίας Βέροιας.
4) Τα με αρ. πρωτ. : 2501/9/15-κ , 2501/9/15-κβ’ έγγραφα της Ελληνικής Αστυνομίας.
5) Το με αρ. πρωτ. : 3543/03-02-2017 έγγραφο της υπηρεσίας μας.
6) Το ΔΥ/03-02-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας.
7) Η με αρ. πρωτ. : 4260/08-02-2017 επιστολή της εκμισθώτριας του περιπτέρου.
8) Η με αρ. πρωτ. : 3171/31-01-2017 επιστολή μιας εκ των ιδιοκτητριών του περιπτέρου
9) Το ΔΥ/2402-2017 έγγραφο της υπηρεσίας μας .
10 ) Το με αρ. πρωτ. : 788/17-03-2017 έγγραφο της Υ.ΔΟΜ. Βέροιας
11) Το ΔΥ /03-04-2017 έγγραφο της υπηρεσίας μας .
12) Το ΔΥ/06-04-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
13) Η με αρ. πρωτ. :15666/10-05-2017 επιστολή μιας εκ των ιδιοκτητριών του περιπτέρου
14) Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. : 15666/25-05-2017 έγγραφο της υπηρεσίας μας
15) Η με αρ. πρωτ. : 17206/19-05-2017 αίτηση της κ. Χαρίση Μαρίας και η από 26-05-2017 απάντηση της
υπηρεσίας μας.

16) Την με αρ. πρωτ. : 26316/25-07-2017 νέα επιστολή της μιας εκ των ιδιοκτητριών του περιπτέρου με
συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
17) Το με αρ. πρωτ. : 26316 / 09-08-2017 έγγραφο της υπηρεσίας μας.
18 ) Το Δ.Υ./16-08-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
19) Το με αρ. πρωτ. : ΔΥ/17-08-2017 έγγραφο της Δημοτικής Αστυνομίας Βέροιας
20) Το με αρ. πρωτ. : 325864/211897/3545/163/23-08-2017 έγγραφο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ημαθίας
21) Το με αρ. πρωτ. : 250/9/15κδ/19-08-2017 έγγραφο της Ελληνικής Αστυνομίας.

22) Το με αρ. πρωτ. : 29977/11-09-2017 έγγραφο της υπηρεσίας μας
23) Το με αρ. πρωτ. : 2501/9/15-5στ’ έγγραφο της Ελληνικής Αστυνομίας
Έχοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω σχετικά και εν προκειμένω τα σχετικά ( 1-6 ) προέκυψε η
ανάγκη για τη μετατόπιση του περιπτέρου επί της οδού Κεντρικής 126 (απέναντι από το
κατάστημα «ΤΣΟΛΙΑΣ» ) για λόγους ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών και ΑΜΕΑ δεδομένου
ότι το εναπομείναν πλάτος του πεζοδρομίου ανάμεσα στα καταστήματα της περιοχής και είναι
μικρότερο από 1,50 μέτρο , αδυνατώντας να καλύψει τις επιταγές της 52907/31-12-2009
απόφασης ΥΠΕΚΑ.
Έγιναν επομένως κάποιες πρώιμες προσπάθειες εξεύρεσης λύσης όπως προκύπτει και από
τα σχετικά ( 1 ) , ( 6 ) , ( 11 ) , ( 12 ) , ( 13 ) , ( 14 ) αφού βέβαια λήφθηκαν πιο πριν υπ’ όψιν και
οι απόψεις των δικαιούχων της άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου όπως και της ενοικιάστριας
αυτού ( σχετικά 2,7,8,13 ) .
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονισθεί ότι παρά όλες τις διαδοχικές τροποποιήσεις του
Ν. 1044/71 που αφορά τη λειτουργία των περιπτέρων , το άρθρο 20 αυτού δεν έχει θιγεί , και
ορίζει ότι : “Η αυτεπάγγελτη μετατόπιση για λόγους ασφαλείας της κυκλοφορίας σε λιγότερο αποδοτική
θέση δεν επιτρέπεται εάν οι λόγοι αυτοί μπορεί να εκλείψουν με τη λήψη άλλων μέτρων, τα οποία δεν είναι
βλαπτικά για το δικαιούχο. (άρθρο 20 παρ.1 ΝΔ 1044/71) .

Έτσι, και ενώ παράλληλα παρέχονταν ενημέρωση στην κ. Χαρίση για την πορεία των
προσπαθειών εξεύρεσης λύσης ( σχετικό 15 ) είχαμε την υποβολή νέας πρότασης τοποθέτησης
του κουβουκλίου σε νέα θέση ( σχετικό 16 ) επισυνάπτοντας ταυτόχρονα και σχετικό
τοπογραφικό διάγραμμα .
Η νέα αυτή θέση (πρόταση), η οποία σημειωτέον επιφέρει μετατόπιση από την τρέχουσα
κατά 30 εκατοστά προς την κατεύθυνση του δρόμου και ορίζει διαστάσεις περιπτέρου
2,00mΧ2,50m, και αποστάσεις από τα καταστήματα 1,64m και 1,66m ( η κάθε εσωτερική γωνία
του περιπτέρου ) έτυχε της αποδοχής από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες ( Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Βέροιας, Δημοτική Αστυνομία, Εφορία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, Ελληνική Αστυνομία )
σύμφωνα και με τα σχετικά (17-23), καθώς επιτυγχάνει να ανταποκριθεί στις προβλέψεις της
υπουργικής απόφασης ΥΠΕΚΑ 52907/09 υπό την αίρεση όμως, της πρότερης απαγόρευσης της
στάθμευσης επί του οδοστρώματος της οδού Κεντρικής πλησίον του περιπτέρου (σχετικά
19,21,23).
Προκειμένου, βέβαια, να καταστεί δυνατή η όποια μετατόπιση του εν λόγω ( ή άλλου
περιπτέρου) ο νομοθέτης προβλέπει ότι :
“ Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας
δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται,
επιτρέπεται η μετατόπιση περιπτέρου”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ.
1044/1971. (περίπτ.3 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014) .
Επίσης, “Η μετατόπιση περιπτέρου γίνεται, είτε για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραϊσμού του
περιβάλλοντος είτε για εκτέλεση Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή Οργανικών Κοινής Ωφελείας έργων,
είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα
από εισηγήσεις του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Η
μετατόπιση γίνεται σε μικρή απόσταση από την αρχική θέση, αφού ληφθεί υπ' όψη η αποδοτικότητα της νέας
θέσης και των γειτονικών περιπτέρων”.

Κατόπιν όλων των σχετικών εγγράφων και του ιστορικού της εν λόγω περίπτωσης ,
καλείται η Δημοτική Κοινότητα Βεροίας να γνωμοδοτήσει σχετικά με :
α) Τη μετατόπιση ή μη της θέσεως του περιπτέρου της οδού Κεντρικής 126, δικαιούχων
Ιντζεβίδου Παρθένας και Ευθυμίας, σε νέα θέση πλησίον της παλιάς, με παράλληλη κατάργηση

της υφιστάμενης θέσης , σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ( σχετ. 16 ) τοπογραφικό διάγραμμα με
τη θεώρηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.
β) Σε περίπτωση έγκρισης της μετατόπισης του περιπτέρου σε νέα θέση, να ανατεθεί στην
αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας η υλοποίηση του όρου της απαγόρευσης της
στάσης και της στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν της νέας θέσης του περιπτέρου επί της οδού
Κεντρικής σύμφωνα με το σχετικό (23) του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας, ώστε ακολούθως να
ολοκληρωθεί η μετατόπιση αυτή.
Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε
υπόψη:
1. Το από 26-10-2017 έγγραφο του Γραφείου Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
του Δ.Βέροιας.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει Ομόφωνα
Γνωμοδοτεί:
α) υπέρ της μετατόπισης του περιπτέρου της Παρθένας και Ευθυμίας Ιντζεβίδου επί της
οδού Κεντρικής 126, σε νέα θέση πλησίον της παλιάς, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα
όπως θεωρήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
β) την κατάργηση της υφιστάμενης θέσης που είναι τοποθετημένο το ανωτέρω περίπτερο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 62/2017.
……………………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΓΚΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΤΥΦΛΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ
ΠΑΡΘΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΣΥΡΜΟΥΛΑ ΤΖΗΜΑ – ΤΟΠΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 3-11-2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΓΚΑ

