ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 16 / 2014 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 46 / 2014.
Περίληψη
Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποίηση της με αριθ. 666/2013
απόφασής του, περί του κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας
Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας
Σήμερα στις 26-09-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ., 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 22-09-2014 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 8 μέλη.
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Παρόντες
Βασίλειος Λυκοστράτης
Γαϊτάνου Χριστίνα
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Διονύσιος Κουλουριώτης
Γεώργιος Ορφανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Σωτήριος Στουγιάννος

1

Απόντες
Ηλίας Τσιφλίδης

Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Γεώργιο Καρατζούλα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
της Επιτροπής το από 15-07-2014 Εισηγητικό Σημείωμα του Αντιδημάρχου Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Παπαδόπουλου Βασιλείου, που έχει
ως εξής :
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 79 του Ν. 3463/2006 η αρμοδιότητα για την
έκδοση των κανονιστικών πράξεων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας ανήκει στους Δήμους. Με
αυτές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους με τον ορισμό κανόνων όπως και τον καθορισμό
όρων και προϋποθέσεων, ενώ σε αυτές μπορεί να καθορίζονται περιπτώσεις όπου επιβάλλονται
διοικητικά μέτρα και πρόστιμα και ο τρόπος επιβολής αυτών με κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Βάσει των διατάξεων του αρθ. 73 παρ. 1α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα αρχιτεκτονική της
αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής είναι αποφασηστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα
ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του Δήμου.
Κατόπιν αυτών εκδόθηκε κανονισμός καθαριότητας (ΑΔΑ: ΒΙΨΞΩ90-Κ36) σύμφωνα με τις
απαραίτητες διαδικασίες και προκειμένου να τροποποιηθεί παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
να προβεί στην έγκριση της τροποποίησης αυτού.
Η τροποποίηση αφορά την κατάργηση μέρους του άρθρου 16 «ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ – ΟΙΚΟΣΙΤΑ»
το οποίο αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα οικόσιτα ζώα και πτηνά. Από την κείμενη
νομοθεσία(10173/ 20-9-1996 απόφαση Νομάρχη Ημαθίας, ΑΝ 2250/40, Υ1β/2000/95 Υγειονομική
διάταξη, Ν 2307/1995, Ν 4056/2012) αρμόδια όργανα ελέγχου είναι η Περιφέρεια ( Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής) και η Αστυνομία. Σύμφωνα δε με το Ν 4056/2012 ο Δήμος υποχρεούται
σε συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων
παραγωγικών ζώων, η οποία επιβάλει και το πρόστιμο.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι διατάξεις περί οικόσιτων ζώων διαφεύγουν του σκοπού του
κανονισμού καθαριότητας αφού περιγράφονται πληρέστερα σε διατάξεις νόμων περί κτηνοτροφίας

και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στις οποίες αναφέρονται και τρόποι αδειοδότησης, ελέγχου και
επιβολής διοικητικών προστιμών και οποιωνδήποτε ποινικών , αστικών ή άλλων κυρώσεων.
Κατά τα προαναφερόμενα παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να προβεί στην έγκριση της
τροποποίησης του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας με την
κατάργηση του μέρους του α16 που ξεκινάει από « Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 10173/20-9-1996
απόφαση Νομάρχη Ημαθίας…..» και τελειώνει « … ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 100-500 ευρώ».
Από τις διατάξεις της τροποποίησης του κανονισμού καθαριότητας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2014 του Δήμου Βέροιας.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
 Το από 15-7-14 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,
Περιβάλλοντος και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, κ. Παπαδόπουλου Βασιλείου.
 Την με αριθ. 666/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας με την οποία εγκρίθηκε ο
Κανονισμός Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας.
 Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του αρθ. 79 του Κ.Δ.Κ.
Ν.3463/2006.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της με αριθ. 666/2013 απόφασής του
για έγκριση του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας και
ειδικότερα την διαγραφή-κατάργηση των εδαφίων που αναφέρονται συνεχόμενα στο άρθρο 16 και
που αφορούν στην περίπτωση διάταξης σχετικά με τη διατήρηση οικόσιτων ζώων και πτηνών,
από το εδάφιο «Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10173/20-9-1996 απόφαση Νομάρχη Ημαθίας…..» έως
και το εδάφιο «Πρόστιμο : 100- 500 ευρώ».
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 666/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Ακροτελεύτια διάταξη. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 46 / 2014.
................................................................…………………….……………………….......
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Λυκοστράτης

Τα μέλη
Χριστίνα Γαϊτάνου
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Διονύσιος Κουλουριώτης
Γεώργιος Ορφανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Σωτήριος Στουγιάννος

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια, 23-10-2014
Ο Δημάρχος

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

