ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 20/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 445/2001
Περίληψη
Έκδοση απόφασης Δ.Σ. σχετικά με εισήγηση
Σ.Σ. 8ης Συνοικίας για καθορισμό θέσης
τοποθέτησης
περιπτέρου
του
Λάζαρου
Καρασαββίδη.
Σήμερα 20 Αυγούστου 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 16-8-2001
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 20 μέλη.
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Ποτουρίδης
Κουρουζίδης
Πουλασουχίδης
Aσλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Τάκης
Πιτούλιας
Κεσίδης
Σουμελίδης
Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής

Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
--------

Δ. Ταχματζίδης
Μ. Γαβρίδης
Γ. Ουρσουζίδης
Ν. Χαμαλής
Ν. Ουσουλτζόγλου
Σ. Γεωργιάδης
Ι. Τριανταφυλλίδης
Απόντες Δημαρχιακοί
Α. Ταραλάς
Πάρεδροι
Σ. Παναγιωτίδης
Χ. Μουτσιόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Ε. Λευκοπούλου
Γ. Μανακούλης
Π. Αγαθαγγελίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
432/2001 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Β.
Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου –
Καραχατζή.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 433/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και
επανήλθε κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 434/2001
απόφασης.
3) Κατά τη συζήτηση πρακτικού του 19ου θέματος
αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 447/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Πέτκος, Π.
Πιτούλιας.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 456/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Πέτκος.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 464/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ. Πέτκος.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 5-7-2001 εισηγητικό
σημείωμα του αντιδημάρχου Κυριαζή Κόλβατζη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με την από 28-6-2001 αίτησή του ο κ. Λάζαρος
Καρασαββίδης του Γεωργίου ζητάει να του εγκριθεί άδεια εγκατάστασης περιπτέρου
στην προτεινόμενη απ΄αυτόν θέση επί της Σταδίου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 488/91 απόφασή του μεταβίβασε την
αρμοδιότητα τοποθέτησης περιπτέρου στα Συνοικιακά Συμβούλια.
Το 8ο Συνοικιακό Συμβούλιο με το από 2-7-2001 πρακτικό του μας γνωρίζει
ότι συμφωνεί στην τοποθέτηση του περιπτέρου στη συγκεκριμένη θέση επί της οδού
Σταδίου μεταξύ των αριθ. 86-90 διευθύνσεων και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της
Τεχνικής Υπηρεσίας, επίσης και κείμενες νομικές διατάξεις περί εγκατάστασης
περιπτέρων (π.χ. διαστάσεις, χρήση πεζοδρομίου).
Σύμφωνα με το άρθρο 171 παρ. 9 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) οι πράξεις των
συνοικιακών που εκδίδονται κατά την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων
αποστέλλονται στο Δήμο ή στην Κοινότητα και με βάσει αυτές εκδίδεται σχετική
απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής,
ανάλογα με το αντικείμενο και την αρμοδιότητα κάθε οργάνου, μέσα σε δύο μήνες
από τότε που περιήλθαν στο Δήμο ή στην κοινότητα.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’
αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 5-7-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Κ. Κόλβατζη.
2.- Την από 28-6-2001 αίτηση του Λάζαρου Καρασαββίδη με την οποία ζητά να
τοποθετήσει το περίπτερό του επί της οδού Σταδίου 86.
3.- Την με αριθ. 488/91 προγενέστερη απόφασή του με την οποία μεταβιβάσθηκε η
αρμοδιότητα αυτή στα Συνοικιακά Συμβούλια του Δήμου.
4.- Το από 2-7-2001 πρακτικό συνεδρίασης του 8ου Συνοικιακού Συμβουλίου με το
οποίο αυτό προτείνει την τοποθέτηση του περιπτέρου στη συγκεκριμένη θέση επί της
οδού Σταδίου κατόπιν σύμφωνης γνώμης της τεχνικής υπηρεσίας και σύμφωνα με τις
κείμενες νομικές διατάξεις περί εγκατάστασης περιπτέρων (π.χ. διαστάσεις, χρήση
πεζοδρομίου κ.λ.π.).
5.- Την από 16-8-2001 γνωμοδότηση – τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του
Δήμου με την οποία αυτή γνωμοδοτεί ότι μετά την αυτοψία που έγινε στην οδό
Σταδίου για την τοποθέτηση του περιπτέρου του Λάζαρου Καρασαββίδη του
Γεωργίου μας γνωρίζει ότι η καταλληλότερη θέση είναι επί της οδού Σταδίου στο
Ο.Τ. 721 πριν από την οδό Καβείρων τέσσερα και μισό (4,5) μέτρα πριν το στύλο της
Δ.Ε.Η. δεξιά πηγαίνοντας προς Νάουσα. Το πλάτος του πεζοδρομίου είναι 2,50 μέτρα
και δεν εμποδίζει την είσοδο σε κανένα κατ/μα.
6.- 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 από 2-7-2001 πρακτικό του Συνοικιακού Συμβουλίου της 8ης
Συνοικίας και την από 16-8-2001 γνωμοδότηση – τεχνική έκθεση της τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου και εισηγείται την τοποθέτηση του περιπτέρου του Λάζαρου
Καρασαββίδη επί της οδού Σταδίου στο Ο.Τ. 721 πριν από την οδό Καβείρων
τέσσερα και μισό (4,5) μέτρα πριν τον στύλο της Δ.Ε.Η. δεξιά πηγαίνοντας προς

Νάουσα. Το πλάτος του πεζοδρομίου είναι 2,50 μέτρα και δεν εμποδίζει την είσοδο
σε κανένα κατ/μα.
Το ακριβές σημείο τοποθέτησης του παραπάνω περιπτέρου θα υποδειχθεί από
την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 445/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
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ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Τάκης
Πιτούλιας
Κεσίδης
Σουμελίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 31-8-2001
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής

