ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 14/ 2018 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 27 / 2018.
Περίληψη
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
διατήρηση
θέσεων
(2)
περιπτέρων
και
απομάκρυνσης των κουβουκλίων.
Σήμερα στις 31-10-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, 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 26-10-2018 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
Ηλίας Τσιφλιδης
Γεώργιος Γουλτίδης
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Απόντες
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Στέργιος Διαμάντης
Κατά τη συζήτηση της
υπ’αριθ. 27/2018 απόφασης
προσήλθε ο κ. Θ.Κορωνάς

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 25-10-2018 εισηγητικό
σημείωμα 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 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 ή όχι η θέση του κενωθέντος περίπτερου και η
απομάκρυνση ή όχι του κουβούκλιου του. Αν αποφασιστεί η διατήρησή τότε εφαρμόζεται η
ως άνω διαδικασία. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014).
Α) Στη Δ.Κ. Βέροιας, στην θέση επί της οδού Μητροπόλεως 35 υπάρχει κενωθέν
περίπτερο που ο δικαιούχος της άδειας εκμετάλλευσης απεβίωσε, δεν υπάρχει διάδοχος
δικαιούχος της αδείας και η άδεια εκμετάλλευσης ακυρώθηκε με την 3899/26631/03-10-2018
απόφαση Δημάρχου, και συγκεκριμένα :
Η Γεωργία Κούτρα του Ιωάννη, δικαιούχος της άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου
(Μητροπόλεως 35, Βέροια) απεβίωσε στις 30-06-2011, ημερομηνία κατά τη οποία ήταν
μισθωμένο το περίπτερο στον Ιωάννη Τεγούση του Στέργιου.
Με την Δ9β/650/18-03-2010 απόφαση Νομαρχίας Ημαθίας εγκρίθηκε η εκμίσθωση της
αδείας εκμετάλλευσης του περιπτέρου από την Γεωργία Κούτρα του Ιωάννη στον Ιωάννη
Τεγούση του Στέργιου με συμφωνητικό για το διάστημα από 01-03-2010 έως 31-12-2017.
Στην συνέχεια ο Ιωάννης Τεγούσης εγκατέλειψε το περιπτέρου και έκτοτε το περίπτερο
παραμένει κενό. Η συγκεκριμένη θέση του περιπτέρου κρίνεται κατάλληλη από την τεχνική
υπηρεσία του Δήμου.
Β) Στη Δ.Κ. Βέροιας, στην θέση επί της οδού Τρεμπεσίνας 5 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.14511/25-4-2016 αίτηση της. Η συγκεκριμένη θέση του περιπτέρου κρίνεται
κατάλληλη από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
Η Δημοτική Κοινότητα Βέροιας με την 56/2018 & 53/2018 αποφάσεις της γνωμοδοτεί α)
Την μη κατάργηση των θέσεων των παραπάνω περιπτέρων και β) Την απόσυρση των
κουβουκλίων τους.
Ύστερα από τα ανωτέρω ζητείται από την ΕΠΖ να γνωμοδοτήσει για την κατάργηση ή μη
των θέσεων (2) των κενωθέντος περιπτέρων και την απόσυρση των κουβουκλίων.
Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής φωτογραφία με τη θέση του
περιπτέρου.
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Προεδρεύων Αντιπρόεδρος: Υπάρχουν ερωτήσεις; Όχι. Συμφωνείτε με την διατήρηση των
θέσεων των παραπάνω περιπτέρων και την απομάκρυνση των κουβουκλίων 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 25-10-2018 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. 56/2018 & 53/2018 αποφάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας.
4. Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εισηγείται τη διατήρηση των θέσεων τοποθέτησης (2) περιπτέρων και την απομάκρυνση
των κουβουκλίων, ως εξής:
Α/Α
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Γεωργία Κούτρα
Άννα Σαντήκογλου

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ- ΘΕΣΗ
Μητροπόλεως 35, Βέροια
Τρεμπεσίνας 5, Βέροια

Η απομάκρυνση των ανωτέρω κουβουκλίων θα γίνεται σε συνεννόηση με τους
δικαιούχους ή τους κληρονόμους. Μετά την απομάκρυνσή τους οι ανωτέρω θέσεις
διατηρούνται.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/ 2018.
......................................................…………………….……………………………………….
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Γουλτίδης

Τα μέλη
Θεόφιλος Κορωνάς
Γεώργιος Ορφανίδης
Γεώργιος Σοφιανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Θεόδωρος Τέτος
Ηλίας Τσιφλιδης

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια, 01-11-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

