ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 13/ 2017 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 65/ 2017.
Περίληψη
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο
για μη διατήρηση θέσεων (2) περιπτέρων
και απομάκρυνσης των σχολαζόντωνκενών κουβουκλίων στην Τ.Κ. Βεργίνας.
Σήμερα στις 07-08-2017, ημέρα Δευτέρα 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 31-07-2017 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη
σύμφωνα με το 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 7
μέλη.
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Παρόντες
Θεόφιλος Κορωνάς
Γεώργιος Ορφανίδης
Γεώργιος Σοφιανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Θεόδωρος Τέτος
Στέργιος Διαμάντης
Γεώργιος Γουλτίδης
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Απόντες
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Ηλίας Τσιφλίδης

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 20-07-2017 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου
Οικονομικών κ. 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 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¨.
Στη Δημοτική Κοινότητα Βεργίνας υπάρχουν δύο περίπτερα των οποίων οι δικαιούχοι της
άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου έχουν καταθέσει αίτηση για αποποίηση του δικαιώματος
τους και ως εκ τούτου νοούνται ¨κενωθέντα¨ περίπτερα:

Το περίπτερο ιδιοκτησίας Κοντογουλίδου. Δικαιούχος της άδειας εκμετάλλευσης του
περιπτέρου ήταν η Κοντογουλίδου Καλλιόπη, η οποία απεβίωσε στις 09-12-2016 χωρίς να
υφίσταται δικαίωμα περαιτέρω διαδοχής της υπ. Αρ. πρωτ. 1420/19-05-2008 άδειας
εκμετάλλευσης.
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ.:7535/3-3-2017 αίτηση εκδόθηκε η 1776/25652/20-072017 απόφαση ακύρωσης της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας με το από 23-03-2017 έγγραφό της κρίνει τη θέση
εκμετάλλευσης «ακατάλληλη» και ότι το κουβούκλιο πρέπει άμεσα να απομακρυνθεί από τη
θέση αυτή.
Το περίπτερο του Μελιόπουλου Θωμά απέναντι από την είσοδο των Βασιλικών Τάφων. Ο
κ. Μελιόπουλος κατέθεσε την 18051/24-05-2017 αίτηση, σύμφωνα με την οποία, δεν
επιθυμεί να είναι πλέον κάτοχος της 1088/16367/05-05-2015 άδειας εκμετάλλευσης
περιπτέρου και εξουσιοδοτεί το Δήμο μας να απομακρύνει το κουβούκλιο από την αρχική του
θέση και να το διαθέσει κατά την κρίση του.
Σύμφωνα με αυτή την αίτηση εκδόθηκε η με αρ. 1414/18051/13-06-2017 απόφαση
ακύρωσης της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου και του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου
χώρου.
Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας, σύμφωνα με το από 15-06-2017 έγγραφό της,
κρίνει ότι η θέση του περίπτερου «βρίσκεται μέσα στο δρόμο» και ότι πρέπει να
απομακρυνθεί.
Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρα έγγραφα οι θέσεις των δύο αναφερομένων περιπτέρων
κρίνονται ακατάλληλες όσο αφορά την προστασία της κοινής χρήσης, της δημόσιας
κυκλοφορίας και της προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου εισηγείται: Την
κατάργηση των θέσεων τοποθέτησης των παραπάνω περιπτέρων καθώς δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις για την προστασία της κοινής χρήσης, της δημόσιας κυκλοφορίας και της
προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να γνωμοδοτήσει σχετικά.
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Προϊστάμενος Αδειών Εμπορίου & Καταστημάτων, Νικόλαος
Γκοτσίδης.
Πρόεδρος: Υπάρχουν ερωτήσεις; Συμφωνείτε με την κατάργηση των θέσεων των παραπάνω
περιπτέρων και την απομάκρυνση των κουβουκλίων αυτών με την προϋπόθεση ότι θα
ειδοποιηθούν οι κληρονόμοι αν θέλουν να παραλάβουν ή όχι, το κουβούκλιο;
Μέλη: Ναι (ομόφωνα).
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 20-07-2017 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Στυλιανού
Ασλάνογλου.
2. Τις σχετικές αποφάσεις Δημάρχου καθώς και τις εκθέσεις της τεχνικής υπηρεσίας του
Δήμου.
3. Τις με αριθ. 01/23-03-2017 & 01/12-07-2017 αποφάσεις της Τοπικής Κοινότητας
Βεργίνας.
4. Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εισηγείται τη μη διατήρηση των θέσεων τοποθέτησης (2) περιπτέρων και την
απομάκρυνση των σχολαζόντων – κενών κουβουκλίων, ως εξής:
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
2 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
Τ.Κ.ΒΕΡΓΙΝΑΣ
Τ.Κ.ΒΕΡΓΙΝΑΣ

Η απομάκρυνση των ανωτέρω κουβουκλίων θα γίνεται σε συνεννόηση με τους
δικαιούχους ή τους κληρονόμους. Μετά την απομάκρυνσή τους οι ανωτέρω θέσεις
καταργούνται.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 65/ 2017.
......................................................…………………….……………………………………….
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Τα μέλη
Ο Πρόεδρος

Θεόφιλος Κορωνάς

Γεώργιος Ορφανίδης
Γεώργιος Σοφιανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Θεόδωρος Τέτος
Στέργιος Διαμάντης
Γεώργιος Γουλτίδης

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια, 10-08-2017
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

