ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 10/ 2016 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης: 37/ 2016.
Περίληψη
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί
αιτήματος της Συμέλας Υφαντίδου του Ιωάννη
για
παραχώρηση
χρήσης
υπαίθριου
κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία Κόρακα.
Σήμερα στις 13-05-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε σε Τακτική
Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 04-05-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε
σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τα άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6
μέλη.
Παρόντες
1 Βασίλειος Λυκοστράτης
2 Σωτήριος Στουγιάννος
3 Μαρία Παπαϊωάννου (αναπλ/κό μέλος)
4 Διονύσιος Κουλουριώτης
5 Γεώργιος Ορφανίδης
6 Δημήτριος Τραπεζανλής

1
2
3
4

Απόντες
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Ηλίας Τσιφλίδης
Χριστίνα Γαϊτάνου
Σημ.: Η Μ.Παπαϊωάννου προσήλθε κατά
τη συζήτηση της αριθ. 39/2016 απόφασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δέχθηκε η Επιτροπή ομόφωνα
να συζητήσει και να αποφασίσει για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 13-05-2016 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου
Οικονομικών κ. Στυλιανού Ασλάνογλου που έχει ως εξής:
Στην απόφαση 188/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας με θέμα «Έγκριση
Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Βέροιας» και πιο
συγκεκριμένα στο αρθ.4, παρ.4 αναφέρεται ότι: Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής επιλύει κάθε
διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και παραπέμπει στο
Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση του.
Με την από 13-05-2016 αίτησή της η Υφαντίδου Συμέλα του Ιωάννη ζητά την
παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης επί της Πλατείας Κόρακα, έμπροσθεν του καταστήματός
της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», επί της οδού Βενιζέλου 57 στην Βέροια. Το αίτημα της
συνοδεύεται από σχεδιαγράμματα στα οποία περιγράφεται ο δημοτικός υπαίθριος
κοινόχρηστος χώρος εμβαδού 15,00 τ.μ. για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με καταβολή του
αντίστοιχου τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.
Στο Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Βέροιας στο
αρθ.7 στο τμήμα Α γίνεται αναφορά για χρήση κοινόχρηστου χώρου στις εξής πλατείες: α)
Πλατεία Δημαρχείου, β) Πλατεία Πλατάνων και γ) Πάρκο Ελιάς. Πρέπει να διευκρινιστεί αν
η αναφορά των ανωτέρων πλατειών είναι ενδεικτική ή περιορίζει την παραχώρηση χρήσης
κοινόχρηστων χώρων σε αυτές τις πλατείες και μόνο.

Με αφορμή το ανωτέρω αίτημα, καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή να δώσει
διευκρινήσεις επί της διατύπωσης του αρθ.7 του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων
Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Βέροιας, ή να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την
αναδιατύπωση ή συμπλήρωση του Κανονισμού για παραχώρηση χρήσης υπαίθριο
κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία Κόρακα, γενικά ή ειδικότερα όσο αφορά τον χώρο που
αναφέρεται στο αίτημα η Συμέλα Υφαντίδου του Ιωάννη.
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Προτείνω να εισηγηθούμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο αφού όμως πρώτα
ελεγχτεί το αίτημα παραχώρησης, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο, από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου (τεχνική υπηρεσία, τμήμα περιβάλλοντος κλπ). Συμφωνείτε;
Μέλη: Ναι (ομόφωνα).
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση και πρόταση του Προέδρου.
2. Το από 13-05-2016 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Στυλιανού
Ασλάνογλου.
3. Την με αριθ. πρωτ. 16427/13-05-2016 αίτηση της Συμέλας Υφαντίδου του Ιωάννη και το
επισυναπτόμενο σχεδιάγραμμα.
4. Την αριθ. 188/2015 Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας που
αφορά τον : «Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Βέροιας».
5. Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του αρθ. 79 του
Κ.Δ.Κ. Ν.3463/2006.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο
στην ημερήσια διάταξη.
Β. Εισηγείται την αναδιατύπωση ή συμπλήρωση του Κανονισμού για παραχώρηση χρήσης
υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία Κόρακα, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο το
οποίο αφού ελεγθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, θα εισαχθεί στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 37/ 2016.
......................................................…………………….……………………………………….
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη
Σ.Στουγιάννος

Βασίλειος Λυκοστράτης

Μ.Παπαϊωάννου
Δ.Κουλουριώτης
Γ.Ορφανίδης
Δ.Τραπεζανλής

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια, 19-05-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

