ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 10/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 297/2006
Περίληψη
Έκδοση απόφασης Δ.Σ. σχετικά με
εισήγηση Σ.Σ. 7ης Συνοικίας για
καθορισμό
θέσης
τοποθέτησης
περιπτέρου της Ευτυχίας Κουσίδου.
Σήμερα 5 Ιουνίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 1-6-2006 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους
και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
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Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
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Ορφανίδης

Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Φουρνιάδης
Κ. Μιχαηλίδης
Κ. Πουλασουχίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης
συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Γ.
Τροχόπουλος, Χ. Ουσουλτζόγλου, Μ. Γαβρίδης, Δ.
Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Σ.
Μηλιόπουλος, Α. Παπαστεργίου, Α. Τσιάρας, Η.
Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 288/2006
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Κ.
Χιονίδης, Ι. Κουρουζίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 291/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 292/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Ρήσσου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 300/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Γκαμπέσης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 3-5-2006 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου οικονομικών Βασιλείου Γιαννουλάκη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με το αριθ. 4268/17.1.2006 έγγραφο και σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1416/84 η Νομαρχιακή Αυτ/ση Ημαθίας ζητάει την
εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα
χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στη Βέροια επί της οδού Λεωφόρου
Στρατού με Βελλερεφώντη στην κα Ευτυχία Κουσίδου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 488/91 απόφασή του μεταβίβασε την
αρμοδιότητα τοποθέτησης περιπτέρων στα συνοικιακά συμβούλια του Δήμου.
Το 7ο Συνοικιακό Συμβούλιο με το αριθ. 15/13.1.2006 πρακτικό του μας
αναφέρει ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι ακατάλληλο να τοποθετηθεί περίπτερο
για τους εξής λόγους:
α) Η Λεωφόρος Στρατού παρουσιάζει μεγάλη κίνηση οχημάτων και μάλιστα
πολλές φορές αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα.
β) Τα ήδη υπάρχοντα καταστήματα δημιουργούν πρόβλημα, διότι σταθμεύουν
συνεχώς αυτοκίνητα που εμποδίζουν την ορατότητα στους κατοίκους στις οδούς
Βελλερεφώντη, Επίκουρου ή Ελευσινείων Μυστηρίων και οι κάτοικοι
διαμαρτύρονται ότι η κατάσταση αυτή είναι αφόρητη.
γ) Κατά καιρούς έχουν τροχαία ατυχήματα με θύματα πεζούς.
Σύμφωνα με το άρθρο 171 παρ. 9 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) «οι πράξεις των
συνοικιακών συμβουλίων που εκδίδονται κατά την άσκηση των παραπάνω
αρμοδιοτήτων αποστέλλονται στο Δήμο και με βάση αυτές εκδίδεται σχετική
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής ανάλογα με το
αντικείμενο και την αρμοδιότητα του οργάνου, μέσα σε δύο μήνες από τότε που
περιήλθαν στο Δήμο.
Με την από 28.3.2006 τεχνική έκθεσή της η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
μας αναφέρει ότι μετά από αυτοψία που έκανε ο αρμόδιος υπάλληλος διεπίστωσε ότι
στη συμβολή των οδών Βελλερεφώντη με Στρατού στο Ο.Τ. 755 μπορεί να
τοποθετηθεί περίπτερο στο συγκεκριμένο σημείο σύμφωνα με το συνημμένο
τοπογραφικό διάγραμμά της.
Επειδή στη γωνία της πλατείας υπάρχει ένα μικρό εκκλησάκι που πιθανόν να
εμποδίζει την ορατότητα προς το περίπτερο αυτό μπορεί να μετακινηθεί λίγα μέτρα
και εκτός πλατείας σε θέση που θα υποδείξει η τεχνική υπηρεσία, τα έξοδα
μετακίνησης θα βαρύνουν την αιτούσα.
Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν΄
αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Γιαννουλάκης: Με αίτησή της, η κυρία Κουσίδου ζητάει να τοποθετηθεί το
περίπτερό της στη συμβολή των οδών Λεωφόρο Στρατού και Βελλερεφώντη στη
Βέροια. Το Συνοικιακό Συμβούλιο είναι αρνητικό στην τοποθέτηση του περιπτέρου
σ΄ αυτό το σημείο, λέγοντας ότι η λεωφόρος Στρατού παρουσιάζει μεγάλη κίνηση
οχημάτων και μάλιστα αναπτύσσουν πολλές φορές μεγάλη ταχύτητα, ότι τα ήδη
υπάρχοντα καταστήματα δημιουργούν προβλήματα γιατί σταθμεύουν συνεχώς
αυτοκίνητα και εμποδίζουν την ορατότητα στους κατοίκους και ότι κατά καιρούς
έχουν γίνει τροχαία ατυχήματα με θύματα πεζούς. Σύμφωνα λοιπόν με την πάγια
τακτική μας, αφού το Συνοικιακό Συμβούλιο είναι αρνητικό, εισηγούμαι να μην
τοποθετηθεί εκεί το περίπτερο.
Πρόεδρος: Δεν είναι πάγια τακτική αλλά είναι αρμοδιότητα του Συνοικιακού.
Γιαννουλάκης: Πάγια τακτική μας είναι να δεχόμαστε τις εισηγήσεις των
συνοικιακών συμβουλίων.

Κουσίδης: Εκείνος ο δρόμος έχει πινακίδες με 30 χλμ όριο ταχύτητας. Πώς
λέει το συνοικιακό συμβούλιο ότι έγιναν εκεί ατυχήματα, αφού έχει να γίνει ατύχημα
πάρα πολύ καιρό;
Πρόεδρος: Σας εξήγησα νομίζω τη νομοθεσία, ότι δηλ. η αρμοδιότητα είναι
του συνοικιακού συμβουλίου. Κατανοώ ότι έχετε δίκιο αλλά πρέπει να
λειτουργήσουμε σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας και μακάρι να μπορούσαμε
να τον ξεπεράσουμε.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 3-5-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Β.
Γιαννουλάκη.
2.- Το υπ’ αριθ. 4268/17-1-2006 έγγραφο της Δ/νσης Εμπορίου-Προστασίας
Καταναλωτή της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ημαθίας, με το οποίο ζητάει την άποψη του
Δήμου προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα καθορισμού θέσης τοποθέτησης
περιπτέρου της Ευτυχίας Κουσίδου στη Βέροια και επί της οδού Λεωφόρου Στρατού
με Βελλερεφώντη.
3.- Την από 28-3-2006 τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα
με την οποία το εν λόγω περίπτερο μπορεί να τοποθετηθεί στην παραπάνω θέση και
ότι η ακριβής θέση τοποθέτησης του περιπτέρου θα υποδειχθεί από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου.
4.- Την με αριθ. 488/1991 προγενέστερη απόφασή του με την οποία μεταβιβάσθηκε η
αρμοδιότητα αυτή στα Συνοικιακά Συμβούλια του Δήμου.
5.- Το αριθ. 15/13-4-2006 πρακτικό συνεδρίασης του Συνοικιακού Συμβουλίου της
7ης Συνοικίας, με την οποία αυτό προτείνει τη μη τοποθέτηση του εν λόγω περιπτέρου
στην παραπάνω θέση διότι το συγκεκριμένο σημείο είναι ακατάλληλο να τοποθετηθεί
περίπτερο για τους εξής λόγους: α) Η Λεωφόρος Στρατού παρουσιάζει μεγάλη
κίνηση οχημάτων και μάλιστα πολλές φορές αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα, β) Τα
ήδη υπάρχοντα καταστήματα δημιουργούν πρόβλημα, διότι σταθμεύουν συνεχώς
αυτοκίνητα που εμποδίζουν την ορατότητα στους κατοίκους στις οδούς
Βελλερεφώντη, Επίκουρου ή Ελευσινείων Μυστηρίων και οι κάτοικοι
διαμαρτύρονται ότι η κατάσταση αυτή είναι αφόρητη και γ) Κατά καιρούς έχουν
τροχαία ατυχήματα με θύματα πεζούς.
6.- Την εισήγηση – πρόταση του αντιδημάρχου οικονομικών Β. Γιαννουλάκη.
7.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 171 (παρ. 3 & 9) του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
καθώς και του αρ. 10 του Ν. 1416/84.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Αποδέχεται το υπ’ αριθ. 15/13-4-2006 πρακτικό του Συνοικιακού Συμβουλίου
της 7ης Συνοικίας, με το οποίο αυτό εισηγείται τη μη τοποθέτηση του περιπτέρου της
Ευτυχίας Κουσίδου στη συμβολή των οδών Λεωφόρου Στρατού και Βελλερεφώντη
στη Βέροια διότι το συγκεκριμένο σημείο είναι ακατάλληλο να τοποθετηθεί
περίπτερο για τους εξής λόγους:
α) Η Λεωφόρος Στρατού παρουσιάζει μεγάλη κίνηση οχημάτων, τα οποία
πολλές φορές αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα,
β) Τα ήδη υπάρχοντα καταστήματα δημιουργούν πρόβλημα, διότι σταθμεύουν
συνεχώς αυτοκίνητα που εμποδίζουν την ορατότητα στους κατοίκους στις οδούς
Βελλερεφώντη, Επίκουρου ή Ελευσινείων Μυστηρίων, οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι
η κατάσταση αυτή είναι αφόρητη και
γ) Κατά καιρούς έχουν σημειωθεί τροχαία ατυχήματα με θύματα πεζούς.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 297 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Ντόβας
Κρομμύδας
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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 15-6-2006
Ο Δήμαρχος
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