ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 21 / 2016 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 91/ 2016.
Περίληψη
Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας
συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Σήμερα στις 25-10-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, συνήλθε σε έκτακτη Συνεδρίαση
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 24-102016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6
μέλη.
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Παρόντες
Βασίλειος Λυκοστράτης
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Διονύσιος Κουλουριώτης
Γεώργιος Ορφανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Θεόδωρος Τέτος (αναπλ/κό μέλος)
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Απόντες
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Σωτήριος Στουγιάννος
Ηλίας Τσιφλίδης
Χριστίνα Γαϊτάνου
Σημ.:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εξέθεσε στην Επιτροπή ότι πριν την
έναρξη συζήτησης των θεμάτων της αριθμ. 21/24-10-2016 κατεπείγουσας συνεδρίασης της
Ε.Π.Ζ., πρέπει η επιτροπή να αποφανθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 και της με αριθμ. πρωτ. 7079/25-2-2015 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών &
Δ/κής Ανασυγκρότησης για το κατεπείγον του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση του ωραρίου
λειτουργίας της, στην Ελισάβετ Βενετικίδου του Ιωάννη για το κατάστημά της
Επιχείρηση Αναψυχής και Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών με το
διακριτικό τίτλο ¨Το ΡΟΔΙ¨ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βεργίνας της Δ.Ε. Βεργίνας
Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός του περιορισμένου χρονικού
περιθωρίου για την λήψη απόφασης προκειμένου να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία του
παραπάνω Κ.Υ.Ε.
Πρόεδρος: Με την αριθμ. 34999/21-09-2016 αίτηση της, η κα Βενετικίδου ζήτησε από το
Δήμο Βέροιας άδεια μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου. Τα δικαιολογητικά της
αίτησης της διαβιβάστηκαν άμεσα στο Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και
Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για σύμφωνη γνώμη. Υπήρξε
μια καθυστέρηση από την παραπάνω υπηρεσία να κάνει αυτοψία, σύμφωνα με τα λεγόμενα
της κας Βενετικίδου, και χτες με το υπ’ αριθ. πρωτ. 3754/24-10-2016 η ανωτέρω υπηρεσία

χορήγησε την σύμφωνη γνώμη. Συμφωνείτε για το κατεπείγον της συνεδρίασης της
Επιτροπής, διότι συν τοις άλλοις η ανωτέρω επιχειρηματίας έχει δικαστήριο στις 26/10/2016
εξαιτίας μη κατοχής άδειας μουσικών οργάνων;
Μέλη: Ναι.
Η Ε.Π.Ζ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Την από 24-10-2016 πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του Προέδρου της Ε.Π.Ζ.
3. Την με αριθμ. πρωτ. 7079/25-2-2015 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών.
4. Ότι είναι αναγκαία η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ. στις 24-10-2016 και η λήψη
αποφάσεων επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, για τους λόγους που αναφέρονται
παραπάνω.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και της
αριθμ.πρωτ.7079/25-2-2015 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών & Δ/κής Ανασυγκρότησης.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει το κατεπείγον της αριθμ. 21/24-10-2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής με το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση του ωραρίου
λειτουργίας της, στην Ελισάβετ Βενετικίδου του Ιωάννη για το κατάστημά της
Επιχείρηση Αναψυχής και Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών με το διακριτικό
τίτλο ¨Το ΡΟΔΙ¨ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βεργίνας της Δ.Ε. Βεργίνας
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 91/ 2016.
......................................................…………………….……………………………………….…
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε
το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη
Λ.Ακριβόπουλος

Βασίλειος Λυκοστράτης

Δ.Κουλουριώτης
Γ.Ορφανίδης
Δ.Τραπεζανλής
Θ.Τέτος
Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια, 25-10-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

