ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 4/2018 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 18/2018
Περίληψη
Γνωμοδότηση σχετικά με τη μετατόπιση περιπτέρου στη
συμβολή των οδών Πειρίων & Ανδριανουπόλεως στη Βέροια.
Στη Βέροια, σήμερα, 27/2/2018 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 4/23-2-2018 πρόσκληση της
προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν
παρόντα εννιά (8):
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε ως γραμματέας η δημοτική υπάλληλος Αναστασία
Κραιπαλίδου.
Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του Συμβουλίου το από 23-2-2018 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Στυλιανού
Ασλάνογλου που έχει ως εξής:
Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Ν.1044/71 όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το Ν.
4093/12 και αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 76 του Ν. 4257 ισχύει ότι:
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.
Για την τοποθέτηση ή τη μετατόπιση του περιπτέρου λαμβάνεται επίσης υπόψιν η
επιβάρυνση που προκαλεί στους ενοίκους των κατοικιών που γειτνιάζουν άμεσα με αυτό καθώς και
η δυνατότητα τοποθέτησης ή μετατόπισης του περιπτέρου σε σημείο, όπου δεν προκαλείται τέτοια
επιβάρυνση. (ΣτΕ 3570/90)
Σε περίπτωση μετατοπίσεως περιπτέρου κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει
αυτόν. Σε περίπτωση αυτεπαγγέλτου μετατοπίσεως τούτου, η σχετική δαπάνη, η αποκατάσταση
λειτουργίας περιπτέρου, καθώς και οι τυχόν φθορές που οφείλονται στη μετατόπιση βαρύνουν αυτόν
επ' ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση.
Για το περίπτερο της συμβολής των οδών Πιερίων και Ανδριανουπόλεως, υφίσταται η
σχετική (1) η οποία αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της μεταφοράς του περιπτέρου της κ.
Κιατικίδου Ελένης (σχετικό 2) που μισθώνει ο κ. Σιαραπτσής Χρήστος (σχετικό 3), όπως και τα
σχετικά 4,5 και 6 που καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα. Άλλωστε η τωρινή θέση βρίσκεται
εντός, υπό διάνοιξη, δρόμου (Ανδριανουπόλεως) Η μετατόπιση όμως αυτή δεν ολοκληρώθηκε

καθώς υπήρξαν διαφωνίες ως προς την προτιμώμενη νέα θέση του περιπτέρου, όπως
καταδεικνύουν και τα σχετικά (7) και (8).
Έτσι φθάσαμε στην θέση στην οποία, τελικώς, συμφώνησαν όλες οι συναρμόδιες
υπηρεσίες ( σχετικά 9,10 ).
Είναι μια θέση που πληροί τις επιταγές του νομοθέτη, καθώς είναι πλησίον (σε οπτική
επαφή) της τρέχουσας, παρόμοιας εμπορικότητας και εξασφαλίζει την έγκριση όλων των
συναρμόδιων υπηρεσιών.
Καλείται η Δημοτική κοινότητα Βέροιας να γνωμοδοτήσει για τη μετατόπιση ή μη του
περιπτέρου της κ. Κιατικίδου Ελένης που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πιερίων &
Ανδριανουπόλεως στη νέα θέση όπως αυτή αποτυπώνεται στα διαγράμματα και στις
φωτογραφίες.
Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Εισηγούμαι τη μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των
οδών Πιερίων & Ανδριανουπόλεως στη Βέροια, σε νέα θέση πλησίον της παλιάς.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε
υπόψη:
Το από 23-2-2018 εισηγητικό σημείωμα του Γραφείου Ρύθμισης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων.
2. Την Εισήγηση της Προέδρου
3. Η 588/2009 απόφαση του Δ.Σ. Βέροιας.
4. Η 2637/22-12-2006 άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου
5. Η 3037/54542/17-10-2012 απόφαση εκμίσθωσης περιπτέρου
6. Το από 29-01-2016 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
7. Το 2501/9Α/1223α/03-03-2016 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας
8. Την 37-2016 απόφαση της Δ.Κ. Βέροιας.
9. Το ΔΥ/Ε/339/19-04-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου μας.
10. Το 23097/29-06-2017 έγγραφο της υπηρεσίας μας
11. Το Δ.Υ./04-10-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας με
συνημμένα τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής και φωτογραφία από το Google Maps.
12. Το 2501/9/22α/15-12-2017 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Βεροίας
13. Τις διατάξεις του άρθρου 83 & 89 του Ν.3852/2010.
1.

Αποφασίζει Ομόφωνα
Προτείνει τη μετατόπιση του περιπτέρου στη συμβολή των οδών Πιερίων και
Ανδριανουπόλεως, δικαιούχου Ελένης Κιατικίδου, σε νέα θέση πλησίον της παλιάς.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18/2018.
……………………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 1-3-2018
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