ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 22 / 2014 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 71 / 2014.

Περίληψη
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μετατόπιση του περιπτέρου του
Αμανατίδη Άνθιμου του Κωνσταντίνου σε νέα θέση εντός της Δ.Κ. Αποστόλου
Παύλου του Δήμου μας.
Σήμερα στις 05-12-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., 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 28-11-2014 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 8 μέλη.
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Παρόντες
Βασίλειος Λυκοστράτης
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Διονύσιος Κουλουριώτης
Γεώργιος Ορφανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Σωτήριος Στουγιάννος
Γεώργιος Γουλτίδης

1

Απόντες
Γαϊτάνου Χριστίνα

Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Γεώργιο Καρατζούλα.
Στη συνέχεια, , ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της
Επιτροπής το από 25-11-2014 Εισηγητικό Σημείωμά του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Ασλάνογλου
Στυλιανού που έχει ως εξής :
Στο άρθ. 76, παρ. 3 του Ν. 4257/2014 ορίζεται ότι : ¨ Με απόφασή 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, περιβάλλον χώρος. 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 αρθ. 20 του Ν.
1044/1971.¨
Ο δημότης μας Αμανατίδης Άνθιμος του Κωνσταντίνου είναι κάτοχος άδειας εκμετάλευσης αναπηρικού
περιπτέρου στην Δ.Κ. Μακροχωρίου. Με την από 15-9-2014 αίτησή του ο ενδιαφερόμενος ζητά την
μετατόπιση του περιπτέρου του, σε νέα θέση, στην διασταύρωση της Επαρχιακής Οδού Βέροιας –
Αλεξανδρείας με την οδό που οδηγεί στην Τ.Κ. Διαβατού, σε χώρο όπου προϋπήρχε περίπτερο.
Για το συγκεκριμένο θέμα ελήφθει ήδη η με αριθ. 12/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ.
Μακροχωρίου σύμφωνα με την οποία υπάρχει θετική γνωμοδότηση για την μετατόπιση του περιπτέρου στον
περιγραφόμενο χώρο.
Επίσης με την από 07-10-2014 ¨Τεχνική Έκθεση¨ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η συγκεκριμένη θέση
τοποθέτησης περιπτέρου κρίνεται κατάλληλη για την τοποθέτησή του αρκεί να τηρηθούν οι προϋποθέσεις της
με αριθ. 52907/31-12-2009 Απόφασης ΥΠ.ΠΕ.Κ.Α. περί ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών.
Κατόπιν με το αριθ. πρωτ. 2501/9/19-α΄/21-11-2014 έγγραφο, το Τμήμα Τροχαίας Βεροίας συνηγορεί στην
τοποθέτηση – μετατόπιση του περιπτέρου στην θέση που περιγράφεται στην από 07-10-2014 ¨Τεχνική
Έκθεση¨ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εφόσον εφαρμοστούν οι προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτήν.
Καλείται λοιπόν η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την μετατόπιση του
περιπτέρου του Αμανατίδη Άνθιμου του Κωνσταντίνου και την τοποθέτησή του στην θέση που περιγράφεται
στην από 07-10-2014 ¨Τεχνική Έκθεση¨ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Πρόεδρος : Το ζήτημα αφορά την μετατόπιση περιπτέρου από θέση που βρίσκεται κοντά στο
πρώην Δημαρχείο Απ. Παύλου σε νέα θέση στη διασταύρωση για Διαβατό όπου προϋπήρχε
περίπτερο.
Κουλουριώτης Δ. : Θα πρέπει να εξεταστεί εάν η προτεινόμενη θέση δεν εμποδίζει τους
επιχειρηματίες της περιοχής.
Πρόεδρος : Προτείνω όπως η ακριβής θέση τοποθέτησης του περιπτέρου να οριστικοποιηθεί σε
συνεννόηση με τις τεχνικές υπηρεσίες και σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά.
Το μέλος της επιτροπής κ. Στουγιάννος Σωτήριος καταψήφισε την πρόταση του Προέδρου.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
 Το από 25-11-2014 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Οικονομικών, κ. Στυλιανού
Ασλάνογλου.
 Τις διατάξεις του αρθ. 20 του Ν. 1044/1971 και του αρθ. 76, παρ. 3 του Ν. 4257/2014.
 Την από 7-10-2014 Τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που λαμβάνει υπόψη την με
αριθ. 52907 / 31-12-2009 απόφαση ΥΠ.ΠΕ.Κ.Α. ¨Περί ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών¨.
 Τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Τροχαίας Βεροίας για τοποθέτηση του περιπτέρου στην θέση
που περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση του Δήμου.
 Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄).
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, την μετατόπιση του περιπτέρου του Αμανατίδη
Άνθιμου του Κωνσταντίνου από το σημείο που είναι σήμερα (Μ. Αλεξάνδρου & Ναούσης) σε νέα
θέση στη διασταύρωση της Επαρχιακής Οδού Βέροιας – Αλεξανδρείας με την οδό που οδηγεί στην
Τ.Κ. Διαβατού (Αριστοτέλους με Βασ. Γεωργίου) όπως ειδικότερα περιγράφεται στην σχετική
Τεχνική Έκθεση του Δήμου. Η ακριβής θέση τοποθέτησης του περιπτέρου θα οριστικοποιηθεί σε
συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 71 / 2014.
................................................................…………………….………………………………………..……….......
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό
και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Λυκοστράτης

Τα μέλη
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Διονύσιος Κουλουριώτης
Γεώργιος Ορφανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Σωτήριος Στουγιάννος
Γεώργιος Γουλτίδης

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 17-02-2015
Ο Δημάρχος

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

