ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 06 / 2016 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 29 / 2016
Περίληψη
Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής έτους 2015 και εισήγηση της προς
το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση.
Σήμερα στις 06-04-2016, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00, συνήλθε σε Τακτική
Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 31-03-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε
σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τα 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 5
μέλη.
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Παρόντες
Βασίλειος Λυκοστράτης
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Διονύσιος Κουλουριώτης
Γαϊτάνου Χριστίνα
Γεώργιος Ορφανίδης
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Απόντες
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Σωτήριος Στουγιάννος
Ηλίας Τσιφλίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε
στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητας της, η οποία
συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Επίσης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη και το από 31-03-2016 σχέδιο Έκθεσης Πεπραγμένων
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2015.
Και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Καλούμαστε λοιπόν να συντάξουμε κα να υποβάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο
προς έγκριση την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής μας, έτους 2015, όπως
παρουσιάστηκε παραπάνω.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 31-03-2016 σχέδιο Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους
2015.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α. Συντάσσει την Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2015, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η
οποία έχει ως εξής:
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής για το έτος 2015 ανά τομέα αρμοδιότητάς της, ως εξής :

Αριθμός συνεδριάσεων: 14 Αριθμός Αποφάσεων: 101.
Α. : Άδειες καταστημάτων – λειτουργίας μουσικής
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Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων (δεκαεννέα
αποφάσεις)

19,

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του αρθ. 83 του Ν.
3852/2010, (για Αρμοδιότητες Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας), για τη χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήματος του ενδιαφερομένου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατά το έτος 2015, διεξήγαγε σε συνεργασία με
υπηρεσίες του Δήμου και με αρμόδιους φορείς ελέγχους προκειμένου να εξετάσει, εάν η
λειτουργία των καταστημάτων ή επιχειρήσεων για τα οποία οι δικαιούχοι αιτήθηκαν άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας, είναι συμβατή με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις χρήσεις
γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την
προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών και των αρχαιολογικών και
ιστορικών τόπων, την αισθητική, την φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.
Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων η Επιτροπή έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις :
Απόφαση αριθ. 1/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης Κ.Υ.Ε.
¨ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ¨, στην εταιρεία ΓΚΑΝΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ &
ΣΙΑ Ο.Ε., για το κατάστημά της στην Τ.Κ. Πατρίδας (αρ. αγροτ. 38) της Δ.Ε. Δοβράς.
Απόφαση αριθ. 6/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης Κ.Υ.Ε.
¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ¨ στην Μάρθα Καγκελίδου του Βασιλείου, για το
κατάστημά της στην Τ.Κ. Πατρίδας (Ο.Τ. 46) της Δ.Ε. Δοβράς.
Απόφαση αριθ. 7/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης Κ.Υ.Ε.
¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ¨ στον Κωνσταντίνο Γεωργιάδη του Παύλου, για το κατάστημά του στον αύλειο
χώρο της Ι.Μ. Παναγίας Σουμελάς στην Τ.Κ. Καστανιάς της Δ.Ε. Βέροιας.
Απόφαση αριθ. 10/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης Κ.Υ.Ε.
¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ¨, στον Γεώργιο Κώτα του
Παναγιώτη για το κατάστημά του στην Τ.Κ. Κουμαριάς (αρ. αγροτεμαχίου 17 &18
αγροκτήματος Βρωμοπήγαδου) της Δ.Ε. Βέροιας.
Απόφαση αριθ. 11/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης Κ.Υ.Ε.
¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ¨,
στην ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ για το κατάστημά της στην Τ.Κ. Βεργίνας
(αρ. οικ. 496α, Ο.Τ. 94) της Δ.Ε. Βεργίνας.
Απόφαση αριθ. 15/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης Κ.Υ.Ε.
¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ¨, στην NATALYA MARKOVA του IVAN για
το κατάστημά της στην Τ.Κ. Νέας Νικομήδειας (οικ. 163, Ο.Τ. 24) της Δ.Ε. Απ. Παύλου.
Απόφαση αριθ. 16/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης Κ.Υ.Ε.
¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ¨,
στον Νίκο Κοντογουλίδη του Αναστασίου για το κατάστημά του στην Τ.Κ. Βεργίνας (οικ.
492, Ο.Τ. 94) της Δ.Ε Βεργίνας.
Απόφαση αριθ. 20/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης Κ.Υ.Ε.
¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ¨, στoν Απόστολο Ανδρεάδη του Γεωργίου, για το κατάστημά
του στην Τ.Κ. Διαβατού (οικ. 47, Ο.Τ. 7) της Δ.Ε. Απ. Παύλου.
Απόφαση αριθ. 21/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης Κ.Υ.Ε. ¨ΧΩΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ¨ στην εταιρεία ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας, στην Τ.Κ.
Ραχιάς, της Δ.Ε. Βέροιας.
Απόφαση αριθ. 24/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης Κ.Υ.Ε.
¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ KAI ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ¨, στην PAULINA VLACHOPULOSOVA του
CHRISTOS για το κατάστημά της στην Τ.Κ. Τριλόφου (αρ. οικ. 178, Ο.Τ. 34) της Δ.Ε.
Δοβράς.
Απόφαση αριθ. 25/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης Κ.Υ.Ε.
¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ KAI ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ¨, στην Αντωνία Ποντίκη του Αθανασίου για το
κατάστημά της στην Τ.Κ. Διαβατού (αρ. οικ. 109, Ο.Τ. 15) της Δ.Ε. Απ. Παύλου.
Απόφαση αριθ. 34/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης Κ.Υ.Ε.
¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ KAI ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ¨, στον Γεώργιο Ψαρρα του Ιωάννη για το
κατάστημά του στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου (αρ. οικ. 266, Ο.Τ. 40) της Δ.Ε. Δοβράς.
Απόφαση αριθ. 35/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης Κ.Υ.Ε.
¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ KAI ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ¨, στον Δημήτριο Μπούτσικα του Θωμά για το
κατάστημά του στην Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας (αρ. οικ. 118, Ο.Τ. 11) της Δ.Ε. Δοβράς.
Απόφαση αριθ. 36/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης Κ.Υ.Ε.
¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ KAI ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ¨, στην Στεργιανή Δόνδου του Χρήστου για το
κατάστημά της στην Τ.Κ. Τριλόφου (αρ. οικ. 184, Ο.Τ. 35) της Δ.Ε. Δοβράς.
Απόφαση αριθ. 49/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης Κ.Υ.Ε.
¨ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΙΔΕΙΕΣ (στίβος περιπέτειας, τοξοβολία, ποδηλασία και αναρρίχηση¨,
στον Γεώργιο Κώτα του Παναγιώτη για το κατάστημά του στην Τ.Κ. Κουμαριάς (αρ.
αγροτεμαχίου 17 &18 αγροκτήματος Βρωμοπήγαδου) της Δ.Ε. Βέροιας.
Απόφαση αριθ. 50/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης Κ.Υ.Ε.
¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (είδη παντοπωλείου)¨, στον Γεώργιο
Κώτα του Παναγιώτη για το κατάστημά του στην Τ.Κ. Κουμαριάς (αρ. αγροτεμαχίου 17 &18
αγροκτήματος Βρωμοπήγαδου) της Δ.Ε. Βέροιας.
Απόφαση αριθ. 92/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης Κ.Υ.Ε.
¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ(καφενείο)¨, στον Ιωάννη Ζησιόπουλο του Κωνσταντίνου (Αντ.
Γονατά 7, ΟΤ 77, Τ.Κ. Βεργίνας).
Απόφαση αριθ. 93/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης Κ.Υ.Ε.
¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (1.Πρατήριο άρτου,
2.Πρατήριο ελαίων, 3.Κάβα εμφιαλωμένων, 4.Πώληση τυποποιημένων παγωτών,
5.Καταστήματα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας, 6. Οπωροπωλείο, 7. Κατεψυγμένα
προϊόντα, 8.Πρατήριο έτοιμου φαγητού, 9. Παντοπωλείο, 10. Πρατήριο γάλακτος και ειδών
ζαχαροπλαστικής)¨ στην Ελισάβετ Μουρατίδου του Κωνσταντίνου στην Τ.Κ. Τριλόφου
(αρ.οικ.125, ΟΤ 25) της Δ.Ε. Δοβράς.
Απόφαση αριθ. 94/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης Κ.Υ.Ε.
¨ΚΟMMΩΤΗΡΙΟ¨ στην Ευθυμία Λιάτσιου του Αντωνίου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου (αρ.
οικ. 310, Ο.Τ. 46) της Δ.Ε. Δοβράς.

ii. Ανάκληση – οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων
επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου
(τρεις 3, αποφάσεις).
Έπειτα από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε
ορισμένα καταστήματα, οι οποίες αποτελούσαν λόγω ανάκλησης ή αφαίρεσης των αδειών
ίδρυσης και λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατά το έτος 2015, για την ανάκληση ή οριστική αφαίρεση
των αδειών των καταστημάτων που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας
τους, έλαβε την κάτωθι απόφαση:
1. Απόφαση αριθ. 08/2015 με θέμα: Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨, του Ανδρέα Ταγκαλίδη του Ανανία που βρίσκεται στην οδό
Αριστοτέλους 151, στην Δ.Κ. Μακροχωρίου της Δ.Ε. Απ. Παύλου.
2. Απόφαση αριθ.38/2015 με θέμα: Ανάκληση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας
¨χειμερινού θεάτρου και κινηματογράφου¨ της εταιρείας «Υιοί Θ. Βλαχογιάννη Ο.Ε.» (ΣΤΑΡ,
Μητροπόλεως 57, Βέροια) και σφράγισής του.
3. Απόφαση αριθ.68/2015 με θέμα: Οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨, της ΜΟΝΙΚΑ SUKENIKOVA του MIROSLAV (Belluci,
Κεντρικής 14, Βέροια) και σφράγιση του καταστήματος.
iii.
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Χορήγηση – ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής (δεκαεπτά 17, αποφάσεις).
Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έλαβε κατά το έτος 2015 αιτήσεις μαζί με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να χορηγήσει άδεια λειτουργίας μουσικής.
Έπειτα από τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας, η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής προέβη στην λήψη αποφάσεων χορήγησης ή μη των εν λόγω αδειών, οι
οποίες για το έτος 2015 είναι οι εξής:
Απόφαση αριθ. 2/2015 με θέμα: Έγκριση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικής και
παράτασης του ωραρίου λειτουργίας της, στην Πετρούλα Σαργιαννίδου του Αντωνίου, για το
κατάστημά της ¨ΚΑΦΕΝΕΙΟ¨, στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου της Δ.Ε. Δοβράς.
Απόφαση αριθ. 3/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και
παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στoν Ιωάννη Νίκου του Γεωργίου για το κατάστημά
του ¨ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨, στην Τ.Κ. Βεργίνας της Δ.Ε. Βεργίνας.
Απόφαση αριθ. 4/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και
παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στoν Ιωάννη Εμμανουηλίδη του Γεωργίου για το
κατάστημά του ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ¨, στην Τ.Κ. Βεργίνας της Δ.Ε. Βεργίνας.
Απόφαση αριθ. 5/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και
παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στoν Μιχαήλ Κωτσιαρη του Κωνσταντίνου για το
κατάστημά του ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨, στην Τ.Κ. Βεργίνας της Δ.Ε. Βεργίνας.
Απόφαση αριθ. 9/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και
παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στον Νικηφόρο Καγκελίδη του Παντελεήμων για το
κατάστημά του ¨ΜΠΑΡ – ΕΨΗΤΗΡΙΟ¨, στην Τ.Κ. Πατρίδας της Δ.Ε. Δοβράς.
Απόφαση αριθ. 22/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και
παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στην εταιρεία Σ.ΜΩΥΣΙΔΗΣ – Β.ΜΩΥΣΙΔΟΥ
Ο.Ε., για το κατάστημά της ¨ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ -ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ¨, και τον υπαίθριο χώρο
αυτού, που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου ¨ΒΕΡΟΙΟΠΟΛΙΣ¨ στην Τ.Κ.
Ασωμάτων της Δ.Ε. Βέροιας.
Απόφαση αριθ. 23/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και
παράτασης του ωραρίου λειτουργίας της, στην Κυριακή Καρασσαβίδου του Ευσταθίου για
το κατάστημά της ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨, στην Τ.Κ. Κουλούρας της Δ.Ε. Απ. Παύλου.
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Απόφαση αριθ. 26/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και
παράτασης του ωραρίου λειτουργίας της, στον Νικολάο Βοργιαζίδη του Χρήστου για το
κατάστημά του ¨ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ¨, στην Τ.Κ. Διαβατού της Δ.Ε. Απ. Παύλου.
Απόφαση αριθ. 29/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και
παράτασης του ωραρίου λειτουργίας της, στον Ελευθέριο Ελευθεριάδη του Χρήστου για το
κατάστημά του ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨, στην Τ.Κ. Νέας Νικομήδειας της Δ.Ε. Απ. Παύλου.
Απόφαση αριθ. 33/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και
παράτασης του ωραρίου λειτουργίας της, στην Αικατερίνη Κουτσούκη του Γεωργίου για το
κατάστημά της ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨, στην Τ.Κ. Λυκογιάννης της Δ.Ε. Απ. Παύλου.
Απόφαση αριθ. 60/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και
παράτασης του ωραρίου λειτουργίας της, στον Απόστολο Ανδρεάδη του Γεωργίου για το
κατάστημά του ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ¨, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Διαβατού της
Δ.Ε. Απ. Παύλου.
Απόφαση αριθ. 61/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης λειτουργίας μουσικής και παράτασης
του ωραρίου λειτουργίας της, στην Ειρήνη Τζιμοπούλου του Κωνσταντίνου για το
κατάστημά της ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)¨, που βρίσκεται στην Τ.Κ.
Πατρίδας της Δ.Ε. Δοβράς.
Απόφαση αριθ. 77/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και
παράτασης του ωραρίου λειτουργίας της, στον Θεοχάρη Παζαρτζικλή του Βασιλείου για το
κατάστημά του ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας της Δ.Ε. Βέροιας.
Απόφαση αριθ. 95/2015 με θέμα: Έγκριση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικής και
παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, του Αθανασίου Γκέκα του Ιωάννη, για το κατάστημα
του «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», στην Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας της ΔΕ Δοβράς.
Απόφαση αριθ. 96/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και
παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στην εταιρεία ¨ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ ΧΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε.¨,
για το κατάστημα της ¨ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ–ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ¨ που βρίσκεται στην Τ.Κ.
Καστανιάς της Δ.Ε. Βέροιας.
Απόφαση αριθ. 97/2015 με θέμα: Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και
παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στην Αντωνία Ποντίκη του Αθανασίου, για το
κατάστημα της ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφετέρια – Μπάρ)¨ που βρίσκεται στην Τ.Κ.
Διαβατού της Δ.Ε. Απ. Παύλου.
Απόφαση αριθ. 30/2015 με θέμα: Προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών
οργάνων της εταιρείας ¨ΒΛΑΝΤΗΣ ΑΛ.-ΜΑΡΜΑΡΑΣ Φ.-ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ Κ. Ο.Ε.¨, για το
κατάστημά της ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ¨ στην συμβολή των οδών Πρ. Ηλία & Ιπποκράτους,
στην Βέροια.

Β. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 και 82
του Κ.Δ.Κ. (τέσσερις 4 , αποφάσεις)
Κατά το έτος 2015 κατέστη ανάγκη λήψης Κανονιστικών Αποφάσεων και η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τα
παρακάτω:
1. Απόφαση αριθ.17/2015 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου
κανονισμού με θέμα: Νέος Κανονισμός Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων
Δήμου Βέροιας.
2. Απόφαση αριθ 18/2015 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου
κανονισμού με θέμα: Κανονισμός Καθορισμού και Επιβολής Τέλους Αυθαίρετης Χρήσης
Δημοτικών Εκτάσεων.
3. Απόφαση αριθ.19/2015 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου
κανονισμού με θέμα: Κανονισμός Άρδευσης Δήμου Βέροιας.
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Απόφαση αριθ. 74/2015 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Σχεδίου
Κανονισμού με θέμα: ¨Κανονισμός λειτουργίας Τράπεζας Αίματος Δήμου Βέροιας.
Γ. Θέματα καθορισμού χρήσεων γη, ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού,
εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, πολεοδομικών μελετών ανάπλασης περιοχών,
πολεοδομικών
επεμβάσεων,
χρηματοδότησης
προγραμμάτων
ανάπλασης,
ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων,
πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης
πολεοδόμησης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών (έξι 6, αποφάσεις).
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατά το έτος 2015, εισηγήθηκε στο Δημοτικό τη λήψη
αποφάσεων για θέματα, σύμφωνα με τις παρακάτω αποφάσεις :
Απόφαση αριθ. 12/2015 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για : Ανάκληση της
με αριθ. 72/1999 απόφασης του Δ.Σ. Βεροίας για καθορισμό των υψομέτρων της ερυθράς
της οδού Μοσχοπόλεως μεταξύ των Ο.Τ. 561-562.
Απόφαση αριθ. 40/2015 με θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για : Καθορισμός Ο.Γ.
– Ρ.Γ. στα Ο.Τ. 551β, 551β΄, 551γ και 551η της πόλης της Βέροιας.
Απόφαση αριθ. 41/2015 με θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για : Γνωμοδότηση για
την αναγκαιότητα διατήρησης οδού με αριθ. τεμαχίου 515 της Οριστικής Διανομής 1934
αγροκτήματος ¨Γεωργιανοί¨ Ν. Ημαθίας.
Απόφαση αριθ. 42/2015 με θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για : Τροποποίηση
ρυμοτομικού στα Ο.Τ. 26α και 26β του οικισμού ¨Μέση¨ της Δ.Ε. Βέροιας Δήμου Βέροιας.
Απόφαση αριθ. 71/2015 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί των
παραδοτέων της Β’ φάσης της μελέτης ¨Νέα Κυκλοφοριακή Μελέτη και Μελέτη
Στάθμευσης Δήμου Βέροιας¨.
Απόφαση αριθ. 73/2015 με θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για Τροποποίηση
εγκεκριμένης ερυθράς οδού Γλύπτη Ευάνδρου (κατά μήκος του Ο.Τ. 625, περιοχή
Γιοτζαλίκια).

Δ. Προστασία Περιβάλλοντος (τρεις 3, αποφάσεις).
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατά το έτος 2015, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη
λήψη αποφάσεων για θέματα Προστασία του Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις παρακάτω
αποφάσεις :
1. Απόφαση αριθ. 27/2015 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μ.Π.Ε.
¨Τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. με Α.Π. 5608/31-07-2012 (ΑΔΑ Β41ΧΟΡ1Υ-Γ75), προκειμένου
να επεκταθεί η δραστηριότητα ¨Ιχθυοτροφείο πέστροφας¨, που εγκαταστάθηκε στα
αγροτεμάχια 448 και 449 (θέση Μαυρονέρι) του αγροκτήματος Γεωργιανών, της Τ.Κ.
Γεωργιανών, της Δ.Ε. Βέροιας του Δήμου Βέροιας (υποκατηγορία Α2, -ομάδα 2Η Υδραυλικά
έργα, με α/α 3).
2. Απόφαση αριθ. 72/2015 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μ.Π.Ε.
¨Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση εκμετάλλευσης
λατομείου μαρμάρων σε δημοτική δασική έκταση 48.517,30 τ.μ., στη θέση ¨Μάρμαρα¨ της
Τ.Κ. Γεωργιανών, Δ.Ε. Βέροιας, Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, ανήκει στην υποκατηγορία 2 της
Πρώτης (Α) κατηγορίας της 5ης ομάδας με Α/Α 3 (υποκατηγορία Α2, ομάδα 5η–Εξορυκτικές
δραστηριότητες, με α/α 03)¨.
3. Απόφαση αριθ. 78/2015 με θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου για την
¨Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων¨.
Ε. Χωροθέτηση κοιμητηρίων, κέντρων αποτέφρωσης νεκρών κ.α.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατά το έτος 2015 δεν εισηγήθηκε στο Δημοτικό
Συμβούλιο θέμα σχετικό με Χωροθέτηση κοιμητηρίων ή κέντρου αποτέφρωσης νεκρών.
ΣΤ. Λοιπά θέματα – Ενέργειες (σαράντα εννέα 49, αποφάσεις.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατά το έτος 2015, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:
1. Απόφαση αριθ. 13/2015 με θέμα: Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής έτους 2013 και εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση.
2. Απόφαση αριθ. 14/2015 με θέμα: Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής έτους 2014 και εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση.
3. Απόφαση αριθ. 28/2015 με θέμα: Διευκρίνιση διαφορών που ενέκυψαν κατά την εφαρμογή
του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Βέροιας.
4. Απόφαση αριθ. 31/2015 με θέμα: Αναβολή λήψης απόφασης επί του 3ου θέματος: Ανάκληση
ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Κ.Υ.Ε.¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
(στεγασμένο κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση μπαρ)¨ επί της οδού Βενιζέλου 85, του
Γεωργίου Φύκατα του Μιχαήλ.
5. Απόφαση αριθ. 32/2015 με θέμα: Αναβολή λήψης απόφασης επί του 4ου θέματος : Ανάκληση
ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Κ.Υ.Ε. ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
(στεγασμένο κέντρο διασκέδασης)¨ επί της οδού Βενιζέλου 85, της Ελένης Χατζέλη του
Παντελή.
6. Απόφαση αριθ. 37/2015 με θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για παραχώρηση
χρήσης δημοτικού κοινόχρηστου υπαίθριου χώρου στο Κ.Υ.Ε. της εταιρείας ΣΑΡΡΑΣ Α. –
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Ι. Ο.Ε.
7. Απόφαση αριθ. 39/2015 με θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για παραχώρηση
χρήσης δημοτικού κοινόχρηστου υπαίθριου χώρου στο Κ.Υ.Ε. του Παναγιώτη Πατρίκα του
Νικολάου που βρίσκεται στην οδό Π. Τσαλδάρη 38, στην Βέροια.
8. Απόφαση αριθ. 43/2015 με θέμα: Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος ¨ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Σούπερ Μάρκετ)¨, της εταιρείας Δ.
ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. (Α.Τ. 731Α, Βέροια).
9. Απόφαση αριθ. 44/2015 με θέμα: Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος ¨ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ¨, της εταιρείας Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.(Μ. Αλεξάνδρου
11, Βέροια).
10. Απόφαση αριθ. 45/2015 με θέμα: Αναβολή λήψης απόφασης για το θέμα : Ανάκληση ή μη
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Κ.Υ.Ε. ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (στεγασμένο
κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση μπαρ)¨ επί της οδού Βενιζέλου 85, του Γεωργίου
Φύκατα του Μιχαήλ.
11. Απόφαση αριθ. 46/2015 με θέμα: Αναβολή λήψης απόφασης για το θέμα : Ανάκληση ή μη
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Κ.Υ.Ε. ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (στεγασμένο
κέντρο διασκέδασης)¨ επί της οδού Βενιζέλου 85, της Ελένης Χατζέλη του Παντελή.
12. Απόφαση αριθ. 47/2015 με θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για : Παραχώρηση
χρήσης δημοτικού κοινόχρηστου υπαίθριου χώρου στο Κ.Υ.Ε. του Κατσκαβέλη Αλέξανδρου
στην συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Ιπποκράτους.
13. Απόφαση αριθ. 48/2015 με θέμα: Παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο του Θέματος της
αίτησης της εταιρείας ΒΛΑΝΤΗΣ ΑΛ. – ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΦΡ. – ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ Κ. Ο.Ε. για
επαναπροσδιορισμό χρήσης δημοτικού υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του
καταστήματός της Ιπποκράτους και Πρ. Ηλία 11, στην Βέροια.
14. Απόφαση αριθ. 51/2015 με θέμα: Μη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
της ΓΚΙΟΥΝΑΣ ΜΠΑΤΙΡΙΔΟΥ του Ηλία, για το κατάστημά της ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ¨
στην οδό Περικλέους 13, στην Βέροια.

15. Απόφαση αριθ. 52/2015 με θέμα: Μη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
του ΠΑΒΕΛ ΚΝΑΠ του ΠΑΒΕΛ, για το κατάστημά της ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ¨ στην οδό
Κεντρικής 28, στην Βέροια.
16. Απόφαση αριθ. 53/2015 με θέμα: Μη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
της ΜΟΝΙΚΑ SUKENIKOVA του MIROSLAV, για το κατάστημά της ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ στην
οδό Κεντρικής 14, στην Βέροια.
17. Απόφαση αριθ. 54/2015 με θέμα: Μη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
της εταιρείας ¨Έξαρχος Αν. – Έξαρχος Κων. Ο.Ε.¨, για το κατάστημά της ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –
ΜΠΑΡ¨ στην οδό Ελιάς 8, στην Βέροια.
18. Απόφαση αριθ. 55/2015 με θέμα: Μη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
του Κωνσταντίνου Παππά του Ευαγγέλου για το κατάστημά του ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ¨ στην οδό Εληάς 6, στην Βέροια.
19. Απόφαση αριθ. 56/2015 με θέμα: Μη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
της εταιρείας ¨ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. & ΣΙΑ Ο.Ε.¨, για το κατάστημά της ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ¨ στην οδό Εληάς 3, στην Βέροια.
20. Απόφαση αριθ. 57/2015 με θέμα: Μη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
του Ιωάννη Μπεκιάρη του Κυπαρίσση, για το κατάστημά του ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ¨
στην οδό Ιπποκράτους 14, στην Βέροια.
21. Απόφαση αριθ. 58/2015 με θέμα: Μη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
του Στυλιανού Ψωνη του Φωτίου, για το κατάστημά του ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ¨ στην
οδό Παν. Τσαλδάρη 35, στην Βέροια.
22. Απόφαση αριθ. 59/2015 με θέμα: Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 9ου
θέματος : «Επιβολή διοικητικών μέτρων στην Χαρίκλεια Σαρακατσιάνου του Δημοσθένη για
παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιδότοπων».
23. Απόφαση αριθ. 62/2015 με θέμα: Μη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
της εταιρείας ¨ΚΑΡΣΑΝΙΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.¨, για το κατάστημά της ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ¨ στην οδό Ελήας 1, στην Βέροια.
24. Απόφαση αριθ. 63/2015 με θέμα: Μη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
του Σάββα Ιωσηφίδη του Γεωργίου, για το κατάστημά του ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ στην οδό
Μητροπόλεως 67, στην Βέροια.
25. Απόφαση αριθ. 64/2015 με θέμα: Μη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
του Γεωργίου Τσαμουρίδη του Αποστόλου, για το κατάστημά του ¨ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
ΚΑΦΕΝΕΙΟ¨ στην οδό Π. Ιωακείμ 8, στην Βέροια.
26. Απόφαση αριθ. 65/2015 με θέμα: Μη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
της Νεφέλης Τσιόγκα του Δημητρίου, για το κατάστημά της ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ στην οδό Βικέλα
10, στην Βέροια.
27. Απόφαση αριθ. 66/2015 με θέμα: Μη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
της εταιρείας ¨Α. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.¨, για το κατάστημά της, ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ¨ εντός Ξενοδοχείου στην οδό Αριστοτέλους 8, στην Βέροια.
28. Απόφαση αριθ. 67/2015 με θέμα: Μη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
του Νικόλαου Νταρλακώστα του Στέργιου, για το κατάστημά του ¨ΚΑΦΕΝΕΙΟ¨ στην οδό
Αντ. Τσούπελη 4, στην Βέροια.
29. Απόφαση αριθ. 69/2015 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί των
προϋποθέσεων χορήγησης άδειας χρήσης οικήματος.
30. Απόφαση αριθ. 70/2015 με θέμα: Επί αιτήματος της Ζωής Βράνας του Δημητρίου για
παραχώρηση χρήσης δημοτικού υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου απέναντι από το εμπορικό
της κατάστημα επί της οδού Φιλίππου στην Βέροια.
31. Απόφαση αριθ. 75/2015 με θέμα: Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
Κ.Υ.Ε.:¨ΕΠΕΙΧΗΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ¨(στεγασμένο κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση
μπαρ) επί της οδού Βενιζέλου 85, του Γεωργίου Φύκατα του Μιχαήλ.

32. Απόφαση αριθ. 76/2015 με θέμα: Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
Κ.Υ.Ε.¨ΕΠΙΧEIΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (στεγασμένο κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση
μπαρ)¨, επί της οδού Βενιζέλου 85, της Ελένης Χατζέλη του Παντελή.
33. Απόφαση αριθ. 79/2015 με θέμα: Διευκρινίσεις για παραχώρηση χρήσης δημοτικού
κοινόχρηστου υπαίθριου χώρου στο Κ.Υ.Ε. της εταιρείας ¨Ιωαννίδου Ευμ. – Καραγεώργος
Χρ. & ΣΙΑ Ο.Ε.¨
34. Απόφαση αριθ. 80/2015 με θέμα: Mη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
της εταιρείας ¨Νοταρίδης Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.¨, για το κατάστημά της ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ¨
στην οδό Μητροπόλεως 44, στην Βέροια.
35. Απόφαση αριθ. 81/2015 με θέμα: Mη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
της εταιρείας ¨Βοργιαζίδης Δ. – Κοντός Θ. Ο.Ε.¨, για το κατάστημά της ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –
ΜΠΑΡ¨ στην οδό Αντ. Τσούπελη 1, στην Βέροια.
36. Απόφαση αριθ. 82/2015 με θέμα: Mη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
της εταιρείας ¨Βλαντής Αλ. – Μαρμαράς Φ. – Παλουκίδης Κ. Ο.Ε.¨, για το κατάστημά της
¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ ¨ στην συμβολή των οδών Πρ. Ηλία 11 & Ιπποκράτους.
37. Απόφαση αριθ. 83/2015 με θέμα: Mη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
της εταιρείας ¨Καρσανίδης Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.¨, για το κατάστημά της ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ¨
στην οδό Εληάς 1, στην Βέροια.
38. Απόφαση αριθ. 84/2015 με θέμα: Mη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
της εταιρείας ¨Γιαννόπουλος Αντ. & ΣΙΑ Ο.Ε.¨ για το κατάστημά της ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ¨ στην οδό Εληάς 3, στην Βέροια.
39. Απόφαση αριθ. 85/2015 με θέμα: Mη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
της ONCEA ANGELA, για το κατάστημά της ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ¨ στον οικισμό της
Μέσης της Δ.Κ. Βέροιας.
40. Απόφαση αριθ. 86/2015 με θέμα: Mη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
του Παναγιώτη Πατρίκα του Νικολάου, για το κατάστημά του ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ¨
στην οδό Παν. Τσαλδάρη 38, στην Βέροια.
41. Απόφαση αριθ. 87/2015 με θέμα: Mη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
του Λάζαρου Δουλγερίδη του Παναγιώτη, για το κατάστημά του ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ¨
στην οδό Εληάς 4, στην Βέροια
42. Απόφαση αριθ. 88/2015 με θέμα: Μη επιβολή διοικητικών μέτρων (προσωρινή αφαίρεση της
άδειας λειτουργίας του παιδότοπου) στην Χαρίκλεια Σαρακατσιάνου του Δημοσθένη για
παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιδότοπων.
43. Απόφαση αριθ. 89/2015 με θέμα: Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ¨, της ΑNGELA ONCEA του ALEXANDRU, που
βρίσκεται στον οικισμό της Μέσης της Δ.Κ. Βέροιας.
44. Απόφαση αριθ. 90/2015 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για: Ανάκληση
αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων, κατάργηση θέσεων περιπτέρων και απομάκρυνση
κουβουκλίων περιπτέρων.
45. Απόφαση αριθ. 91/2015 με θέμα: Διατύπωση απόψεων επί του εγγράφου της Τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας σχετικά με «Ανεμοφράκτες και κατασκευές στους χώρους
ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων μπροστά σε καταστήματα».
46. Απόφαση αριθ. 98/2015 με θέμα: Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 3ου
θέματος “Προσωρινή αφαίρεση ή μη της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του Λάζαρου
Δουλγερίδη του Παναγιώτη, για το κατάστημά του ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨, με την επωνυμία «ΝΟΤΑ
-ΝΟΤΕ» στην οδό Ανοίξεως 100, στην Βέροια”.
47. Απόφαση αριθ. 99/2015 με θέμα: Μη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
της εταιρείας ¨ΤΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.¨, για το κατάστημά της ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –
ΜΠΑΡ¨ στην οδό Έλλης 10, στην Βέροια.

48. Απόφαση αριθ. 100/2015 με θέμα: Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ¨, του Αναστασίου Τσακαλίδη του Δημητρίου,
με την επωνυμία ¨DEFACTO¨, που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 44 στο Μακροχώρι.
49. Απόφαση αριθ. 101/2015 με θέμα: Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 6ου
θέματος “Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨, του
Παύλου Ταγκαλίδη του Ανανία, με την επωνυμία ¨EXIT¨, που βρίσκεται στην οδό
Αριστοτέλους 151 στο Μακροχώρι”.
Β. Υποβάλει την ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμένων στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση
και έγκριση.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29 / 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
Χ.Γαϊτάνου
Γ.Ορφανίδης

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια, 12-04-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

