ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 322/2001
Περίληψη
Αναβολή λήψης απόφασης επί του 6oυ θέματος
«Αίτηση Νίκης Σκόδρα για χορήγηση άδειας
εγκατάστασης καντίνας σε ιδιωτικό χώρο».
Σήμερα 11 Ιουνίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 7-6-2001
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 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη.
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Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
--------

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερησίας διάταξης
συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Π.
Αγαθαγγελίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 317/2001
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Π.
Αγαθαγγελίδης
και
αποχώρησε
ο
κ.
Κ.
Πουλασουχίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 321/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Αγαθαγγελίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 322/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Ουρσουζίδης, Ν.
Ουσουλτζόγλου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 327/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ουρσουζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
328/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ. κ. Α. Δελαβερίδης, Β.
Γιαννουλάκης, Θ. Σιδηρόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 331/2001 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Ποτουρίδης, Λ. Τσαβδαρίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 4-5-01 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου
κ. Κυριαζή Κόλβατζη, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 7 του Ν. 2323/95, περί υπαίθριου εμπορίου, οι
Δήμοι και οι Κοινότητες με αποφάσεις των συμβουλίων τους, οριοθετούν
συγκεκριμένους χώρους, στους οποίους καθορίζουν αριθμό ομαδικών ή
μεμονωμένων θέσεων, που παραχωρούν για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων
εμπορικών δραστηριοτήτων.
Οι χώροι αυτοί πρέπει να βρίσκονται εκτός α) του ιστορικού, εμπορικού,
τουριστικού κέντρου των πόλεων, β) των Δημοτικών και Λαϊκών Αγορών και σε
απόσταση η οποία καθορίζεται από τα Δημοτικά και Τοπικά Συμβούλια, ώστε να μην
θίγονται τα καταστήματα ομοειδών ειδών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις άσκησης
παραδοσιακών δραστηριοτήτων και γ) περιοχών που γειτνιάζουν ή βρίσκονται σε
μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες και εισόδους
αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και εκκλησιών.
Οι παραπάνω αποφάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων,
εκδίδονται αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη διαφόρων φορέων της πόλης (εμπορικού
συλλόγου, Τμήματος Τροχαίας , Πολεοδομίας κλπ.) η οποία είναι θετική.
Σύμφωνα με την αριθ. 236/92 απόφαση του Δ. Σ. όπως τροποποιήθηκε με τις
αριθ. 328/92 και 312/95 όμοιες της, καθορίσθηκαν οι θέσεις των αδειών καντινών σε
15 στις εισόδους της πόλης.
Με αίτησή της η Σκόδρα νίκη του Δημητρίου ζητάει να της χορηγηθεί άδεια
εγκατάστασης καντίνας σε ιδιωτικό χώρο, δίπλα στο οικόπεδο της ΔΕΗ, στην
περιοχή των Εργατικών Κατοικιών.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το δημοτικό συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Κόλβατζης: Πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας
εγκατάστασης.
Χαμαλής: Έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε άδειες;
Κόλβατζης: Ναι.
Σκουμπόπουλος: Η άδεια αναφέρεται ότι θα δοθεί σε ιδιωτικό χώρο. Που
ακριβώς; Πόσα μέτρα απέχει από άλλα παρεμφερή καταστήματα;
Κόλβατζης: Ο χώρος δεν έχει καθορισθεί. Ήδη ρώτησα την αιτούσα για ποιον
χώρο πρόκειται και την απέτρεψα να σκεφθεί αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο, διότι
δημιουργεί προβλήματα στην περιοχή.
Ζητείται πρώτον η έγκριση καταρχήν όσον αφορά την άδεια. Πληροί τις
νόμιμες προϋποθέσεις και εκ δευτέρου θα δούμε ποιος θα είναι αυτός ο
συγκεκριμένος χώρος.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Είχαμε καθορίσει τον αριθμό, αλλά και τους χώρους που
πρέπει να δίνονται οι άδειες. Πριν από κάθε χορήγηση άδειας ερωτάται ο εμπορικός
σύλλογος εάν συμφωνεί για τη χορήγηση της άδειας. Δεν μπορεί να εισάγεται θέμα
στο δημοτικό συμβούλιο και να χορηγούμε την άδεια χωρίς να λέμε σε ποιο χώρο θα
δώσουμε την άδεια. Είναι συνυφασμένο. Δίνουμε άδεια στο συγκεκριμένο χώρο.
Να αναβληθεί το θέμα για να μας πει η αιτούσα που είναι ο χώρος.
Κόλβατζης: Όταν πήρε απόφαση το δημοτικό συμβούλιο δεν καθόρισε
συγκεκριμένους χώρους. Μίλησε για αριθμό αδειών.

Θα ρωτηθούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται και εφόσον
υπάρχει έγκριση αυτών, τότε θα ολοκληρωθεί η χορήγηση άδειας και ο
συγκεκριμένος χώρος θα είναι κατοχυρωμένος.
Πρόεδρος: Αναβολή του θέματος. Δεν είναι έτοιμο.
Χαμαλής: Να δώσουμε την άδεια και ο ορισμός του χώρου να έρθει στο
επόμενο δημοτικό συμβούλιο.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 4-5-01 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου κ. Κ. Κόλβατζη.
2.- Την πρόταση του προέδρου.
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Αναβάλλει τη λήψη απόφασης επί του 6ου θέματος «Αίτηση Νίκης Σκόδρα
για χορήγηση άδειας εγκατάστασης καντίνας σε ιδιωτικό χώρο» προκειμένου να
επανεξεταστεί από την υπηρεσία.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 322/2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 21-6-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Λ.
Θ.
Μ.
Ε.
Γ.
Π.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής
Μανακούλης
Αγαθαγγελίδης

