ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ'αριθ.4/2011 πρακτικό συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αρ.απόφ. 21/2011
Περίληψη
Θέσεις και προτάσεις για τη
διαμόρφωση απόψεων και πολιτικής
για τα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος
Σήμερα στις 30 Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας
Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής στο γραφείο του κ. Προέδρου, ύστερα από την με
ημερομηνία 24 -3 -2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε 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 επί συνόλου 9
μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη.
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Απόντες

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης Πρόεδρος
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
Κατίνα Κοστογλίδου
Εμμανουήλ Γουναράς
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Δημητρούλα Γκέκα(αναπ.Γκαμπέση)
Αριστομένης Λαζαρίδης
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 25/2011 απόφασης προσήλθε ο κ.
Βασίλειος Παπαδόπουλος

Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από την υπάλληλο
Παρασκευή Παυλίδου
Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον σύμβουλο κ.
Χ’αθανασίου ο οποίος πρότεινε να συζητηθούν προτάσεις για την
διαμόρφωση απόψεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Αφού η επιτροπή δέχθηκε να συζητήσει και να αποφασίσει για το θέμα
που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως
κατεπείγον , ο πρόεδρος την κάλεσε να αποφασίσει σχετικά.
Χ’Αθανασίου: Η πόλη της Βέροιας όπως διαμορφώνεται στο αστικό
της τμήμα στερεί το δικαίωμα από άτομα με ειδικές ανάγκες να μπορούν
να κυκλοφορήσουν ακόμη και για τις βασικές υποχρεώσεις τους στην

πόλη. «Ανάπτυξη» που στηρίζεται στην αυθαιρεσία και στην έλλειψη
σεβασμού των δικαιωμάτων των άλλων δεν είναι ανάπτυξη είναι
στρέβλωση. Παρόμοιας έκτασης είναι και τα κυκλοφοριακά της πόλης.
Προτείνω το θέμα αυτό να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για
συνολική αντιμετώπιση.
Πρόεδρος : Συμφωνείτε;
Μέλη: Ναι.
Η επιτροπή ποιότητας ζωής μετά από διαλογική συζήτηση αφού
έλαβε υπόψη:
1.Την εισήγηση του κ. Χ’Αθανσίου
2.Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α’)
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα
που δεν είναι γραμμένο στη ημερήσια διάταξη.
Β. Προτείνει να εισαχθεί ως τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης στο
Δημοτικό Συμβούλιο η έκφραση απόψεων και διαμόρφωση πολιτικής του
Δήμου σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά τη
λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό

21/2011

.................................................................…………………….………………………...............................

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η
συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
Κατίνα Κοστογλίδου
Εμμανουήλ Γουναράς
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Δημητρούλα Γκέκα
Αριστομένης Λαζαρίδης
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 8-4-2011
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

