ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 8/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 159/2001
Περίληψη

Έκδοση απόφασης Δ.Σ. σχετικά με εισήγηση
Σ.Σ. 5ης Συνοικίας για τη μη μετατόπιση
περιπτέρου του Χαράλαμπου Ιντσεβίδη.
Σήμερα 26 Μαρτίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 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 22-3-2001
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 23 μέλη.
Παρόντες
Aπόντες
Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
1. Μ. Ποτουρίδης
Δ. Πέτκος
Χ. Μουτσιόπουλος
2. Ι. Κουρουζίδης
Π. Πιτούλιας
3. Δ. Ταχματζίδης
M. Σουμελίδης
4. Μ. Γαβρίδης
Α. Ταραλάς
5. Κ. Πουλασουχίδης
Β. Γιαννουλάκης
6. K. Aσλάνογλου
Σ. Παναγιωτίδης
Απόντες Δημαρχιακοί
7. Α. Δελαβερίδης
Ε. Σοφιανίδης
Πάρεδροι
8. Κ. Κόλβατζης
Ε. Λευκοπούλου
-------9. Ε. Λελεκάκης
Γ. Μανακούλης
10. Κ. Γκαβαϊσές
Π. Αγαθαγγελίδης
11. Γ. Ουρσουζίδης
12. Ν. Χαμαλής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 159/2001
13. Λ. Τάκης
απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Κεσίδης.
14. Σ. Γεωργιάδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 176/2001 απόφασης
15. Ι. Τριανταφυλλίδης
αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Πουλασουχίδης, Ν. Χαμαλής, Λ.
16. Α. Κεσίδης
Τσαβδαρίδης, Θ. Σιδηρόπουλος.
17. Χ. Σκουμπόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 179/2001 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Μ. Ποτουρίδης.
18. Χ. Γεωργιάδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 182/2001 απόφασης
19. Λ. Τσαβδαρίδης
αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
20. Θ. Σιδηρόπουλος
21. Ι. Ακριβόπουλος
22. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
23. Ε. Κουκουρδής

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 22-3-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου
που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με την από 25-9-2000 αίτησή του ο κ. Χαρίσης Δημήτριος
ζητάει την μεταφορά του περιπτέρου του Ιντζεβίδη Χαρ/μπου, το οποίο βρίσκεται
μπροστά από την είσοδο του καταστήματός του από πάρα πολλά χρόνια, ώστε η αξία
του να μειώνεται.
Το Συνοικιακό Συμβούλιο της 5ης συνοικίας με το από 22-2-2001 έγγραφό του
σε εφαρμογή της αριθ. 488/91 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου "περί
μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στα Σ.Σ" συμφωνεί στη μετατόπιση του περιπτέρου,
αλλά αδυνατεί να καθορίσει αυτό την θέση, διότι η συνοικία αυτή περιστοιχίζεται
από τα περισσότερα περίπτερα.
Μετά από αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για να βρεθεί χώρος
κατάλληλος για την μεταφορά του περιπτέρου από το κατάστημα του κ. Χαρίση
Δημητρίου διεπιστώθει ότι:
1)Δεν εμποδίζει την διέλευση των πεζών δεδομένου ότι το πλάτος του
πεζοδρομίου είναι μεγάλο.
2)Δεν καλύπτει εξ ολοκλήρου τις προσόψεις των καταστημάτων που
βρίσκονται όπισθεν αυτού.
3)Οι ενοικιαστές των εν λόγω καταστημάτων δεν ενοχλούνται από την
ύπαρξη του περιπτέρου.
4)Στην περιοχή δεν υπάρχει από άποψη εμπορικότητας ιδίων απαιτήσεων
θέση.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1043/1980 "Η μετατόπιση
περιπτέρου γίνεται είτε για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραϊσμού του
περιβάλλοντος διά εκτελέσεως Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή Οργανισμών
κοινής ωφέλειας έργων, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού δι΄
ητιολογημένης αποφάσεως των κατά το άρθρο 18 αρμοδίων οργάνων. Η τοιαύτη
μετατόπιση γίνεται εγγύς της παλαιάς θέσεως λαμβανομένης υπόψιν και της
αποδοτικότητας της νέας τοιαύτης, ως και των γειτνιαζόντων περιπτέρων.
Εις περίπτωσιν αυτεπαγγέλτου μετατοπίσεως τούτου, η σχετική δαπάνη ως
και η αποκατάσταση της λειτουργίας του περιπτέρου βαρύνει του υπέρ ου η
μετατόπισης.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν'
αποφασίσει σχετικά.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και το με αρ. πρωτ. 56/19-201 έγγραφο του Σ.Σ. της 5ης Συνοικίας.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος :Προτείνω η απόφαση του Δ.Σ να είναι όπως εισηγείται το Σ.Σ και
η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και για όσο διάστημα ο νέος ενοικιαστής το
μισθώνει. Με τη λήξη της μίσθωσης, θα πρέπει να δει το ΔΣ τη μεταφορά του
περιπτέρου αυτού, χωρίς δηλαδή ανανέωση από εκεί και πέρα.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 22-3-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την με αριθ. 488/91 προγενέστερη απόφασή του με την οποία μεταβιβάσθηκε η
αρμοδιότητα αυτή στα Συνοικιακά Συμβούλια του Δήμου.
3.- Το υπ’ αριθ. πρωτ. 56/19-2-01 έγγραφο του Σ.Σ. της 5ης Συνοικίας.

4.- Το από 15-3-2001 υπηρεσιακό σημείωμα του Δ/ντή τεχνικών και πολεοδομικών
υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας στο οποίο αναφέρονται τα αποτελέσματα αυτοψίας
που διενήργησε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
5.- Την πρόταση του Δημάρχου.
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 υπ’ αριθ. πρωτ. 56/19-2-2001 έγγραφο του Συνοικιακού
Συμβουλίου της 5ης Συνοικίας, καθώς και το από 15-3-2001 υπηρεσιακό σημείωμα
του Δ/ντή των τεχνικών και πολεοδομικών υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας και
απορρίπτει την από 25-9-2000 αίτηση του Δημητρίου Χαρίση για μετατόπιση του
περιπτέρου Χαράλαμπου Ιντσεβίδη και για όσο χρονικό διάστημα αυτό μισθώνεται
από τον σημερινό μισθωτή.
Μετά τη λήξη της σημερινής μίσθωσης να επανεξετασθεί το θέμα.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 159/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Γαβρίδης
Πουλασουχίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
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ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 10-4-2001
Ο Δήμαρχος
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