Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Από το υπ’ αριθ. 7/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 228/2010
Περίληψη
Καθορισμός
θέσης
τοποθέτησης
περιπτέρου του Νικολάου Κόγια.
Σήμερα 30 Μαρτίου του έτους 2010 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 26-3-2010 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς

Τ.
Α.
Α.
Ι.
Γ.

Aπόντες
Χατζηαθανασίου
Τσιάρας
Παπαστεργίου
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ.
Μ. Τρανίδης, Κ. Συμεωνίδης, Χ. Γεωργιάδης και αποχώρησε ο κ. Σ.
Μηλιόπουλος.
2) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ.
Ν. Τσιαμήτρος, Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ε.
Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι
κ.κ. Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος,
Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου, Ε. Γουναράς.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 223/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι
κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου, Ε. Γουναράς.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 224/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σακαλής.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 233/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ.
Δάσκαλος.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 234/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 235/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 236/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.
Παυλίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Ν. Τσιαμήτρος.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 238/2010 απόφασης αποχώρησε η κα Μ.
Τσιαμήτρου.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 239/2010 απόφασης προσήλθε η κα Μ.
Τσιαμήτρου.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 241/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Π.
Παυλίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Ν. Τσιαμήτρος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 24-3-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Ανάπτυξης & Οικονομικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ.Δ9β/2899/1-10-2009 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 στον κ. Νικόλαο Κόγια του Γεωργίου
στις προτεινόμενες απ’ αυτόν θέσεις επί της οδού Λ.Στρατού στα φανάρια απέναντι
από την εκκλησία του Αγ.Κωνσταντίνου και Ελένης, στην πρασιά του Δήμου ή στην
οδό Ιπποκράτους στο σταυροδρόμι με την Προφήτου Ηλία.
Σύμφωνα με τις διατάξεις που άρθρου 93 παρ. 1 το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν
στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Με την από 15-3-2010 τεχνική έκθεση της η τεχνική υπηρεσία του Δήμου
μετά από αυτοψία του αρμόδιου υπαλλήλου μας αναφέρει τα εξής:
Με την υπ’ αριθμ. 52907/31-12-2009 Απόφαση του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών
με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50 μ. (μη συνυπολογιζόμενου του κρασπέδου )
ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο. Συνεπώς δεν μπορεί να υπάρξει
πεζοδρόμιο μικρότερο από 1,65μ
Επιπρόσθετα για να τοποθετηθεί περίπτερο σε πεζοδρόμιο με ελάχιστο
πλάτος 3,15μ.Αθροίζοντας και το ελεύθερο περιθώριο των 0,50μ. από την άκρη του
πεζοδρομίου ή των οικοδομών. Το συνολικό πλάτος ανέρχεται σε 3,65μ.Επειδή
τέτοια πεζοδρόμια δεν υπάρχουν μέσα στην πόλη, είναι ανέφικτη η τοποθέτηση
περιπτέρων σε πεζοδρόμια παρά μόνο σε ζώνες πρασίνου (κοινόχρηστα).
Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να λάβει απόφαση εάν θα επιτραπεί να
τοποθετηθούν περίπτερα εξολοκλήρου μέσα σε ζώνες πρασίνου (πάρκα).Σε αντίθετη
περίπτωση δεν θα μπορούν να τοποθετηθούν πουθενά περίπτερα μέσα στην πόλη.
Στη συγκεκριμένη θέση που ζητά ο ενδιαφερόμενος υπάρχει περιθώριο για
την τοποθέτηση ενός περιπτέρου στην οδό Λ.Στρατού στα φανάρια απέναντι από την
εκκλησία του Αγ.Κωνσταντίνου και Ελένης, στην πρασιά του Δήμου, όπως φαίνεται
στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα πάντα με την υπόδειξη της
Τεχνικής Υπηρεσίας.Όμως στην Λεωφόρου Στρατού έχει δημοπρατηθεί έργο για την
ανάπλαση της περιοχής. Συνεπώς η εγκατάσταση του οποιουδήποτε περιπτέρου θα
πρέπει να γίνει μετά το πέρας των εργασιών κρασπέδωσης της οδού.
Η δεύτερη θέση απορρίπτεται, διότι στην οδό Ιπποκράτους στο συγκεκριμένο
σημείο δεν θα είναι εύκολη η διέλευση πεζών και οχημάτων έκτατης ανάγκης και
εκτός αυτού θα τοποθετούνταν μέσα στο οδόστρωμα πράγμα το οποίο απαγορεύεται
από την κείμενη νομοθεσία.
Η ακριβής θέση τοποθέτησης θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δάσκαλος: Ο κος Κόγιας, ζητά να εγκαταστήσει το περίπτερό του ή στην οδό
Ιπποκράτους ή στην οδό Στρατού, απέναντι στο παρκάκι. Έχουμε δημοπρατήσει έργο
του ΘΗΣΕΑ για τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων στην οδό Στρατού, παρόλα αυτά
και επειδή δεν είχαμε άδεια δημοπράτησης αλλά και επειδή πάγωσε ο ΘΗΣΕΑΣ,
βέβαια σήμερα ήρθε ένα ΦΕΚ το οποίο ξεμπλοκάρει κάποια πράγματα, θα δούμε εάν
είναι και αυτό το έργο μέσα, εφόσον διαμορφωθούν τα πεζοδρόμια, να τοποθετηθεί
το περίπτερο του κου Κόγια στο παρκάκι απέναντι από την εκκλησία επί της οδού
Στρατού. Αυτή είναι η εισήγηση και πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε. η
τεχνική υπηρεσία εισηγείται.

Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος: Εφόσον γίνουν τα πεζοδρόμια; Δηλαδή αν τα πεζοδρόμια
γίνουν μετά από δυο χρόνια, τότε θα δοθεί η άδεια στον άνθρωπο; Ξεκάθαρα, δίνουμε
ή δεν δίνουμε άδειες.
Δάσκαλος: Αν δεν ολοκληρωθεί κε Σκουμπόπουλε, το έργο που
δημοπρατήθηκε, θα προσπαθήσουμε μέσα από το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου να
διαμορφώσουμε εκεί μπροστά το πεζοδρόμιο για να τοποθετηθεί το περίπτερο.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Κάκαρης: Πήρα κι εγώ, όπως μοιράστηκε σε όλους, αυτό το κείμενο του κου
Κόγια. Δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, με συγκινεί η προσφορά του στην αντίσταση
και ο δικός μου ο παππούς ήταν αντιστασιακός και σκοτώθηκε, τον δολοφόνησαν με
πέτρα στη διάρκεια της χούντας, άρα έχω μια ευαισθησία πάνω σ’ αυτό το θέμα,
αλλά από την άλλη πλευρά, όπως είναι γνωστή η θέση μου από προηγούμενες
τοποθετήσεις μου, θεωρώ ότι ήδη υπάρχουν πάρα πολλά περίπτερα στην πόλη μας,
εδώ δεν μπορούμε αυτά να συμμορφώσουμε είτε τα παλιά είτε και τα καινούργια
όπως αναφέρθηκα στην αρχή, εγώ διαφωνώ, από εδώ και πέρα το οποιοδήποτε
περίπτερο, εγώ περίμενα και επειδή ξέρω ότι και η κα δήμαρχος και θυμάμαι είχε
πάει στο εξωτερικό και προσπάθησε και είχε φέρει και κάποιες φωτογραφίες πως
είναι εκεί τα περίπτερα. Να γίνει μια τέτοια προσπάθεια να λιγοστέψουνε με την
μορφή τουλάχιστον που είναι τώρα, εγώ διαφωνώ να δω νέο τέτοιο περίπτερο να
προστίθεται σε όλο αυτό το χαμό, την ασυδοσία στο θέμα περιπτέρων που υπάρχει
στην πόλη μας.
Παυλίδης: Να θέσω κάτι υπόψη του Δ.Σ. Πρόκειται να έρθει εγκύκλιος που
θα λέει 1,5 μέτρο τα πεζοδρόμια ελεύθερα υποχρεωτικά, άρα αυτό το περίπτερο και
οποιοδήποτε περίπτερο αν είναι να εγκατασταθεί, θα πρέπει 1,5 μέτρο να είναι
ελεύθερο.
Σουμελίδης: Συμφωνώ και εγώ με τον Γιώργο Κάκαρη, διαφωνώ δηλαδή με
τη θέση αυτή.
Δάσκαλος: Η θέση της τεχνικής υπηρεσίας είναι άλλη αλλά εγώ προτείνω
στην γωνία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στον πλάτανο, απέναντι, εκεί που γίνεται
σπάσιμο μπροστά στο κτήριο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Σουμελίδης: Χειρότερα ακόμα. Δεν θα έχει ορατότητα αυτός που έρχεται από
την Παυσανίου. Πολύ χειρότερα.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Δ. Δάσκαλου για έγκριση
τοποθέτησης του περιπτέρου στη θέση που υπέδειξε;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 10 σύμβουλοι:
Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Α. Δελαβερίδης, Ν.
Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Χ. Σκουμπόπουλος.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 2 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Γ. Κάκαρης.
Λευκή ψήφο έδωσαν 6 σύμβουλοι:
Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Σακαλής, Μ. ΤσιαμήτρουΚαραχατζή, Ε. Γουναράς.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 24-3-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Γ. Μιχαηλίδη.
2.- Την από 30-9-2009 αίτηση του Νικολάου Κόγια.
3.- Το αριθ. Δ9β/2899/1-10-2009 έγγραφο της Νομ. Αυτ/σης Ημαθίας.
4.- Την από 15-3-2010 τεχνική έκθεση του Τεχνικού Τμήματος του Δήμου.
5.- Τις απόψεις των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη συζήτηση
του παρόντος θέματος.
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) καθώς και του αρ. 10 του
Ν. 1416/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την τοποθέτηση του περιπτέρου του Νικολάου Κόγια επί της οδού
Λεωφόρου Στρατού, στο σημείο που βρίσκεται απέναντι από τον πλάτανο και
μπροστά στο κτήριο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ημαθίας, στο κέντρο περίπου του περιγράμματος του εν λόγω
κτηρίου.
.
Το ακριβές σημείο τοποθέτησης του παραπάνω περιπτέρου θα υποδειχθεί από
την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 228 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Ν.
Ν.
Κ.
Μ.
Γ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 14-4-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

