ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 15/2018 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 53/2018
Περίληψη
Γνωμοδότηση υπέρ της διατήρησης της θέσης περιπτέρου
εντός των ορίων της Δ.Κ. Βέροιας και απομάκρυνσης
κουβουκλίου.
Στη Βέροια, σήμερα, 24/10/2018 και ώρα 18:00 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 15/19-10-2018 πρόσκληση
της προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα 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):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΓΚΑ
ΣΟΦΙΑ ΤΥΦΛΙΔΟΥ
ΣΥΡΜΟΥΛΑ ΤΖΗΜΑ ΤΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΘΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΣΕΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ως γραμματέας η δημοτική υπάλληλος Αναστασία
Κραιπαλίδου.
H Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στην κυρία Τζήμα.
Τζήμα: Με αφορμή τις επιθέσεις αδέσποτων σε δημότες που οδήγησε στη ρίψη φολών
ζητώ να μεριμνήσει ο δήμος για την αύξηση του προσωπικού του τμήματος του κυνοκομείου. Θα
πρέπει να στελεχωθεί η υπηρεσία και να έχει καλύτερα αντανακλαστικά. Επίσης και εμείς ως
πολίτες να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι στο θέμα των αδέσποτων και να τηρούμε τα
προβλεπόμενα.
Πρόεδρος: Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι συνεργάζομαι άψογα με τους υπαλλήλους του
τμήματος οι οποίοι εργάζονται νυχθημερόν και καταβάλουν φιλότιμες προσπάθειες και
επιπροσθέτως συνεργάζονται και πολύ καλά με τα φιλοζωϊκά σωματεία. Αλλά τα πλαίσια του
νόμου είναι πολύ στενά και δεν επιτρέπει να γίνουν πολλά πράγματα.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος είπε ζητώ από τα μέλη τη συζήτηση και λήψη απόφασης για την
κατάργηση ή μη θέσης περιπτέρου και απομάκρυνση κουβουκλίου από την οδό Τρεμπεσίνας 5.
Το θέμα είναι έκτακτο γιατί το εισηγητικό ήρθε μετά την έκδοση της πρόσκλησης και είναι
αναγκαία η απομάκρυνση του κουβουκλίου του περιπτέρου. Συμφωνείτε να συζητηθεί;
Μέλη: Ναι
Στη συνέχεια, αφού δέχθηκαν ομόφωνα τα μέλη να συζητήσουν και να αποφασίσουν για
το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκριναν ως
κατεπείγον, η πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου
Στυλιανού Ασλάνογλου 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 σύμφωνα με την περίπτ. 3 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12
(Φ.Ε.Κ. Α' 222/12.11.2012), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ Α'

93/14.04.2014) με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων
και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, στα οποία
απεικονίζονται ευκρινώς και με βάση την τέχνη και την επιστήμη, το κουβούκλιο του περιπτέρου,
ο περιβάλλον χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος, περιβάλλοντας χώρος. Ο καθορισμός
(χωροθέτηση) των θέσεων, αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί για
οποιονδήποτε λόγο. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014).
Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής
κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται. Με όμοια
απόφαση, επιτρέπεται η μετατόπιση περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ.
1044/1971. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται γνώμη της οικείας αστυνομικής
αρχής, η οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας
πεζών και των οχημάτων, μη επιτρεπόμενου του καθορισμού θέσεων περιπτέρων σε περίπτωση
αρνητικής γνώμης. Η γνώμη παρέχεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής του ερωτήματος του δήμου και παρερχομένης άπρακτης αυτής, τεκμαίρεται η θετική
γνώμη αυτής ως προς την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας. Για τον καθορισμό
των θέσεων περιπτέρων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην
προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών,
των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και
λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει προστασία της
κοινής χρήσης. Με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, καθορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής
και τοποθέτησης των κουβουκλίων, ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες
Η απόφαση χωροθέτησης των νέων περιπτέρων αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο "Πρόγραμμα Διαύγεια", καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.
38/23463/06.06.2014)
Συνεπώς, οι απαιτούμενες αποφάσεις για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων είναι οι εξής:
1. Απόφαση της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.
2. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο. (όπου αυτή
υφίσταται)
3. Ερώτημα του Δήμου προς την οικεία αστυνομική αρχή για παροχή γνώμης.
4. Γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής εντός 20 ημερών από το ερώτημα του Δήμου
(τυχόν αρνητική εισήγηση είναι δεσμευτική).
5. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό θέσεων περιπτέρων.
Εφεξής δεν νοείται η έννοια του "σχολάζοντος" περιπτέρου αλλά του "κενωθέντος". Κατά
την πρώτη διαδικασία καθορισμού των θέσεων συνυπολογίζονται και τα κενωθέντα περίπτερα.
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 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 διατήρησή του, εφαρμόζεται η ως άνω διαδικασία. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.
38/23463/06.06.2014).
Στη Δ.Κ. Βέροιας (Τρεμπεσίνας 5, Βέροια) υπάρχει κενωθέν περίπτερο που ο δικαιούχος
της αδείας εκμετάλλευσης αποποιείται του δικαιώματος του και η άδεια εκμετάλλευσης
ακυρώθηκε με την 4246/28896/22-10-2018 απόφαση Δημάρχου, και συγκεκριμένα :
Η Άννα Σαντήκογλου του Γεωργίου, δικαιούχος της υπ’ αριθμ Δ9β-3402/13-10-2010
άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου αποποιείται το δικαίωμα της με την υπ’ αριθμ.14511/25-42016 αίτηση της. Η συγκεκριμένη θέση του περιπτέρου κρίνεται κατάλληλη από την τεχνική
υπηρεσία του Δήμου.
Ύστερα από τα ανωτέρω ζητείται από την Δ.Κ. Βέροιας να γνωμοδοτήσει για την
κατάργηση ή μη της θέσης του κενωθέντος περιπτέρου, και την απόσυρση του κουβουκλίου.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε
υπόψη:

Το
από
23-10-2018 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Στυλιανού
Ασλάνογλου.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 83 & 89 του Ν.3852/2010.
1.

Αποφασίζει Ομόφωνα
Γνωμοδοτεί θετικά για:
α) την μη κατάργηση θέσης περιπτέρου της Άννας Σαντήκογλου του Γεωργίου, λόγω του
ότι η θέση του περιπτέρου κρίνεται κατάλληλη από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, στην οδό
Τρεμπεσίνας 5 στα όρια της Δ.Κ. Βέροιας
β) την απομάκρυνση του κουβουκλίου του παραπάνω περιπτέρου κατόπιν συνεννόησης με
τον μέχρι πρότινος κάτοχο της άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 53/2018.
……………………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΓΚΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΟΦΙΑ ΤΥΦΛΙΔΟΥ
ΣΥΡΜΟΥΛΑ ΤΖΗΜΑ ΤΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 25-10-2018
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΓΚΑ

