ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 24/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 508/2001
Περίληψη
Έκδοση απόφασης Δ.Σ. σχετικά με εισήγηση
Σ.Σ. 5ης Συνοικίας για καθορισμό θέσης
τοποθέτησης
περιπτέρου
της
Όλγας
Τρομπούκη.
Σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 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 13-9-2001
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 25 μέλη.
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Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
--------

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
503/2001 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ.
Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 509/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Χαμαλής, Μ.
Σουμελίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 511/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 12-9-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Κυριαζή Κόλβατζη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με την από 28-6-2001 αίτησή της η κ. Τρομπούκη Ολγα
χήρα Χρήστου ζητάει να εγκριθεί η χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου σε
μία από τις προτεινόμενης απ΄αυτήν θέσεις.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 488/91 απόφασή του μεταβίβασε την
αρμοδιότητα τοποθέτησης περιπτέρου στα συνοικιακά συμβούλια του Δήμου.
Το 5ο Συνοικιακό Συμβούλιο με το από 27-8-2001 έγγραφό του μας γνωρίζει
ότι συμφωνεί στην τοποθέτηση περιπτέρου στην οδό Αριστοφάνους μπροστά από την
πλατεία «Θεανώς Ζωγιοπούλου» στο χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων απέναντι
από το οικοδομικό τετράγωνο 170.
Συναινεί για τη θέση αυτή λαμβάνοντας υπόψη:
α)Την θετική άποψη των κατοίκων της γύρω περιοχής.
β)Την θετική άποψη των ιδιοκτητών καταστημάτων της περιοχής και
γ)Την θετική άποψη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου
Με την από 11-9-2001 γνωμοδότηση-τεχνική έκθεσή της η τεχνική υπηρεσία
του Δήμου μετά από αυτοψία που έκανε συμφωνεί για την εγκατάσταση του
περιπτέρου στην οδό Αριστοφάνους και συγκεκριμένα στην αρχή της εσοχής του
πάρκινγκ της πλατείας.
Το πλάτος του χώρου παρκαρίσματος είναι περίπου 3,00 μ. και δεν εμποδίζει
την είσοδο σε κανένα κατάστημα. Επίσης έχοντας υπόψη και τις 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 παρακάνω 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 12-9-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Κ. Κόλβατζη.
2.- Την από 28-6-2001 αίτηση της Όλγας Τρομπούκη με την οποία ζητάει να
τοποθετήσει το περίπτερό της στην προτεινόμενη απ’ αυτήν θέση.
3.- Την με αριθ. 488/91 προγενέστερη απόφασή του με την οποία μεταβιβάσθηκε η
αρμοδιότητα αυτή στα Συνοικιακά Συμβούλια του Δήμου.
4.- Την από 11-9-2001 γνωμοδότηση – τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του
Δήμου Βέροιας με την οποία αυτή μας γνωρίζει ότι η καταλληλότερη θέση είναι επί
της οδού Αριστοφάνους απέναντι από το Ο.Τ. 170 στην αρχή της εσοχής του πάρκιν
της πλατείας, το πλάτος του οποίου είναι περίπου 3,00 μ. και δεν εμποδίζει την
είσοδο σε κανένα κατ/μα.
5.- Το από 27-8-2001 έγγραφο του 5ου Συνοικιακού Συμβουλίου με το οποίο αυτό
αφού λαμβάνει υπόψη του τις θετικές απόψεις των κατοίκων, των ιδιοκτητών
κατ/μάτων και του Τ.Τ.Δ.Β., συναινεί στην τοποθέτηση του περιπτέρου στην οδό
Αριστοφάνους, μπροστά από την πλατεία Θ. Ζωγιοπούλου στο χώρο στάθμευσης των
αυτοκινήτων απέναντι από το Ο.Τ. 170.

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 την από 5-9-2001 εισήγηση του Συνοικιακού Συμβουλίου της 5ης
Συνοικίας με την οποία αυτό εισηγείται την τοποθέτηση του περιπτέρου της Όλγας
Τρομπούκη στην οδό Αριστοφάνους απέναντι από το Ο.Τ. 170, στην αρχή της εσοχής
του πάρκιν της πλατείας Θ. Ζωγιοπούλου. Το πλάτος του χώρου παρκαρίσματος είναι
περίπου 3,00 μ. και δεν εμποδίζει την είσοδο σε κανένα κατάστημα.
Το ακριβές σημείο τοποθέτησης του παραπάνω περιπτέρου θα υποδειχθεί από
την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 508 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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