ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 01/ 2018 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 03 / 2018.
Περίληψη
Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής έτους 2017 και εισήγηση της προς
το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση.
Σήμερα στις 19-01-2018, ημέρα Παρασκευή 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 12-01-2018 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που 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
Θεόφιλος Κορωνάς
Γεώργιος Ορφανίδης
Γεώργιος Σοφιανίδης
Θεόδωρος Τέτος
Στέργιος Διαμάντης
Γεώργιος Γουλτίδης
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Απόντες
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Ηλίας Τσιφλίδης

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο 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 05-01-2018 σχέδιο Έκθεσης
Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017.
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 2017 όπως
παρουσιάστηκε παραπάνω.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 05-01-2018 σχέδιο Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
έτους 2017.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α. Συντάσσει την Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2017, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
η οποία έχει ως εξής:
ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής για το έτος 2017 ανά τομέα αρμοδιότητάς της, ως εξής : Αριθμός συνεδριάσεων: 20
Αριθμός Αποφάσεων: 88
Α. : Άδειες καταστημάτων – λειτουργίας μουσικής
i.

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων ( έξι 6, αποφάσεις)
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 2017, 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 :
1. Απόφαση αριθ. 13/2017 με θέμα: Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «Επιχείρηση Αναψυχής & Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και
Προσφοράς Πρόχειρου Γεύματος» στην Κυριακή Συμεωνίδου του Δημητρίου Τ.Κ. Αγίας
Μαρίνας (αρθ. Οικοπέδου 32 του ΟΤ 3), Δήμου Βέροιας.
2. Απόφαση αριθ. 15/2017 με θέμα: Έγκριση χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης
Κ.Υ.Ε.“ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (LOGISTIKS)”, στην
εταιρεία ΜΙΧΟΣ ΑΒΕΕ με νόμιμο εκπρόσωπο τον Μαρίνο Μίχο του Βασιλείου, στην Τ.Κ.
Τριλόφου (στο 287 αγρόκτημα Τριλόφου), Δήμου Βέροιας.
3. Απόφαση αριθ. 22/2017 με θέμα: Έγκριση χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΕΙΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ”
στον Δημήτριο Χαρίση του Γεωργίου, (Τ.Κ. Πατρίδας, αριθ. τεμαχίου 604).
4. Απόφαση αριθ. 23/2017 με θέμα: Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης
Επιχείρησης «ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ» στον Δημήτριο
Τουλιόπουλο του Προδρόμου, (Τ.Κ. Κουλούρας, οικ.110, ΟΤ 14, ΔΕ Απ.Παύλου, Δήμου
Βέροιας).
5. Απόφαση αριθ. 30/2017 με θέμα: Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών (τυροκομικάαλλαντικά- γαλακτοκομικά και λοιπά είδη παντοπωλείου)» στην εταιρεία ΒΕΡΜΙΟ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στον Τριπόταμο (ΑΤ 214) του Δήμου Βέροιας.
6. Απόφαση αριθ. 32/2017 με θέμα: Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης
Επιχείρησης «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στον Ευάγγελο Πολυζόπουλο του Γρηγορίου, Τ.Κ.
Κουλούρας (αρ.οικ.7, Ο.Τ. 1), Δήμου Βέροιας.

Ανάκληση – οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων
επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του
Δήμου (τέσσερις 4, αποφάσεις).

ii.

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 2017, 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. 51/2017 με θέμα: Ανάκληση αδείας Ίδρυσης & Λειτουργίας της
επιχείρησης μαζικής εστίασης & προσφοράς πρόχειρου γεύματος και αναψυχής της
εταιρείας Ιωαννίδου Ευμ.- Καραγεώργος Χρ. Ο.Ε. («ES.CO.BAR», Παν.Τσαλδάρη 35,
Βέροια) και σφράγιση του καταστήματος.
2. Απόφαση αριθ. 52/2017 με θέμα: Ανάκληση αδείας Ίδρυσης & Λειτουργίας της
επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής & προσφοράς πρόχειρου γεύματος του
Παναγιώτη Πατρίκα, («Κιβωτός», Παν.Τσαλδάρη 38, Βέροια) και σφράγιση του
καταστήματος.
3. Απόφαση αριθ.53/2017 με θέμα: Ανάκληση αδείας Ίδρυσης & Λειτουργίας καταστήματος
Καφετέριας του Λάζαρου Δουλγερίδη, («Nota-Note», Λεωφ. Ανοίξεως 100, Βέροια) και
σφράγιση του καταστήματος.
4. Απόφαση αριθ.54/2017 με θέμα: Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος
Καφετέριας του Μάρκου Κακούλη του Ιωάννη (“Floretta”, Μητροπόλεως 54, Βέροια) και
σφράγιση του καταστήματος.
iii.

Χορήγηση – ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής (δεκαοκτώ 18, αποφάσεις)

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έλαβε κατά το έτος 2017 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 2017 είναι οι εξής:
1. Απόφαση αριθ. 1/2017 με θέμα: Έγκριση χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών
οργάνων χαμηλής ισχύος και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, για το κατάστημα
«ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» στην Ελένη Κακαγιάννη του Σπυρίδων, στην Τ.Κ.
Παλατιτσίων, Δήμου Βέροιας.
2. Απόφαση αριθ. 2/2017 με θέμα: Έγκριση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών
οργάνων χαμηλής ισχύος και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, για το κατάστημα
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΜΠΑΡ» στον Ιωάννη Εμμανουηλίδη του Γεωργίου, στην Τ.Κ. Βεργίνας,
Δήμου Βέροιας.
3. Απόφαση αριθ. 5/2017 με θέμα: Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών
οργάνων χαμηλής ισχύος και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, για το κατάστημα
«Αναψυκτήριο-Οβελιστήριο-Υπαίθριος Παιδότοπος» την εταιρεία «Καραγιαννίδης ΣΒαγενάς Κ. ΟΕ», στην περιοχή Φράγμα Αλιάκμονα του Δήμου Βέροιας.

4. Απόφαση αριθ. 12/2017 με θέμα: Έγκριση χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών
οργάνων χαμηλής ισχύος και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, για το κατάστημα
«ΚΑΦΕΝΕΙΟ» στην Δέσποινα Αθανασοπούλου του Χρήστου, στην Τ.Κ. Πατρίδας, Δήμου
Βέροιας.
5. Απόφαση αριθ. 14/2017 με θέμα: Έγκριση ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών
οργάνων χαμηλής ισχύος και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, για το κατάστημα του
Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) στον Ηλία Χαραλαμπίδη του Γεωργίου, στην Τ.Κ.
Ν. Νικομήδειας, Δήμου Βέροιας.
6. Απόφαση αριθ. 26/2017με θέμα: Έγκριση χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου
λειτουργίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στον Ιωάννη Καγκελίδη
του Χρήστου για το κατάστημά του στην Τοπική Κοινότητα Πατρίδας, Δήμου Βέροιας.
7. Απόφαση αριθ. 29/2017με θέμα: Έγκριση χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου
λειτουργίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στον Νικόλαο Ζησέκα για
το κατάστημά του στην Τοπική Κοινότητα Βεργίνας του Δήμου Βέροιας.
8. Απόφαση αριθ. 31/2017με θέμα: Έγκριση χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου
λειτουργίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στην Αλεξάνδρα
Κοτανίδου για το κατάστημα της στην οδό Προς Νοσοκομείο στην Βέροια.
9. Απόφαση αριθ. 43/2017με θέμα: Έγκριση χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου
λειτουργίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στον Ευάγγελο
Πολυζόπουλο του Γρηγορίου για το κατάστημά του στην Τ.Κ. Κουλούρας
Δημ.Εν.Απ.Παύλου.
10. Απόφαση αριθ. 58/2017με θέμα: Έγκριση χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου
λειτουργίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στη εταιρεία Αφοί
Στεφανόπουλοι ΟΕ για το κατάστημα της στο 2ο χιλ. Βέροιας –Σελίου στην Βέροια.
11. Απόφαση αριθ. 68/2017 με θέμα: Έγκριση χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου
λειτουργίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στην Ξενοφώνη
Ανδρουλάκη του Ξενοφών για το κατάστημά της στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνας.
12. Απόφαση αριθ. 74/2017 με θέμα: Έγκριση χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου
λειτουργίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στον Ιωάννη Ντάραμπα του
Παναγιώτη για το κατάστημά του ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ στην Τ.Κ. Διαβατού Δ.Ε. Απ.Παύλου
Δήμου Βέροιας.
13. Απόφαση αριθ. 49/2017 με θέμα: Προσωρινή αφαίρεση αδείας λειτουργίας μουσικών
οργάνων του Ανέστη Δομπρή, («Prive», Έλλης 12, Βέροια).
14. Απόφαση αριθ. 59/2017 με θέμα: Προσωρινή αφαίρεση αδείας λειτουργίας μουσικών
οργάνων του Ανέστη Δομπρή, (“PRIVE”, οδός Ιεραρχών 8).
15. Απόφαση αριθ. 60/2017 με θέμα: Προσωρινή αφαίρεση αδείας λειτουργίας μουσικών
οργάνων της εταιρείας «Γιαννόπουλος Αντ. & Σία Ο.Ε.» (“Lounge”, Εληάς 3).
16. Απόφαση αριθ. 61/2017 με θέμα: Προσωρινή αφαίρεση αδείας λειτουργίας μουσικών
οργάνων της εταιρείας «Παπαοικονόμου Φωτεινή και ΣΙΑ Α.Ε.» (“OPEN BAR – ΑΙΓΕΣ
ΜΕΛΑΘΡΟΝ”, περιφερειακή οδό Βέροιας – Νάουσας).
17. Απόφαση αριθ. 62/2017 με θέμα: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας μουσικών οργάνων
του Αντώνιου Παπαγεωργίου του Κωνσταντίνου (“22 BAR”, οδός Ιεραρχών 12).
18. Απόφαση αριθ. 69/2017 με θέμα: Προσωρινή αφαίρεση αδείας λειτουργίας μουσικών
οργάνων της εταιρείας Πιτούλιας Βασίλειος και ΣΙΑ Ο.Ε., (“VOICE”, οδός Έλλης 5,
Βέροια).

Β. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 και
82 του Κ.Δ.Κ. (έξι 6, αποφάσεις)
Κατά το έτος 2017 κατέστη ανάγκη λήψης Κανονιστικών Αποφάσεων και η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τα
παρακάτω:
1. Απόφαση αριθ 44/2017 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί του
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ».
2. Απόφαση αριθ. 45/2017 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί του
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ».
3. Απόφαση αριθ 46/2017 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί του
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ».
4. Απόφαση αριθ. 56/2017 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος Δήμου Βέροιας.
5. Απόφαση αριθ 67/2017 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για α) Τη
σύσταση και λειτουργία Κυριακάτικης Αγοράς στην Τ.Κ. Ριζωμάτων, της ΔΕ Μακεδονίδος,
Δήμου Βέροιας και β) Τον κανονισμό λειτουργίας της Κυριακάτικης αγοράς της Τ.Κ.
Ριζωμάτων της Δ.Ε. Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας.
6. Απόφαση αριθ. 87/2017με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
επικαιροποίηση-τροποποίηση της αρ. 225/2006 απόφασης Δ.Σ περί καθορισμού θέσεων
εμπορικής διαφήμισης.
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 (πέντε 5, αποφάσεις).
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατά το έτος 2017, εισηγήθηκε στο Δημοτικό τη λήψη
αποφάσεων για θέματα, σύμφωνα με τις παρακάτω αποφάσεις :
1. Απόφαση αριθ. 24/2017 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί Μερικής
ανάκληση για τις ιδιοκτησίες ΚΠ12 &ΚΠ51 της συντελεσμένης αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση τμήματος της Εθνικής οδού Νότιας
Περιφερειακής Βέροιας παραλλαγή Νοσοκομείου από Χ.Ο. 0+000 έως 3+379,21».
2. Απόφαση αριθ.73/2017 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για «Άρση
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση με τη με αριθμό 250/206 απόφαση του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Άννας Πράσινου
κλπ, έκτασης 2.706,74 τ.μ., που εμπίπτει στα οικοδομικά τετράγωνα 71 και 76 του
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού "Βεργίνα" του Δήμου Βέροιας».

3. Απόφαση αριθ. 76/2016 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
«Τροποποίηση της ερυθράς της οδού ΖΗΣΗ ΠΑΤΣΙΚΑ μεταξύ των Ο.Τ. 647 - 649 της
πόλης της Βέροιας»
4. Απόφαση αριθ. 77/2016 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
«Έκδοση διαπιστωτικής πράξης επελθούσης αυτοδίκαιης άρσης ρυμοτομικής
απαλλοτρίωσης σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ι.Τζίμα σε Ο.Τ.117 και εξουσιοδότηση
Δημάρχου».
5. Απόφαση αριθ. 78/2016 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
«Μερική ανάκληση της ιδιοκτησίας ΚΠ9 της συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
για την κατασκευή του έργου “Βελτίωση τμήματος της Εθνικής οδού Νότιας Περιφερειακής
Βέροιας παραλλαγή Νοσοκομείου από Χ.Ο. 0+000 έως 3+379,21”».
Δ. Προστασία Περιβάλλοντος (τρείς 3, αποφάσεις).
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατά το έτος 2017, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη
λήψη αποφάσεων για θέματα Προστασία του Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις παρακάτω
αποφάσεις:
1. Απόφαση αριθ. 3/2017 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας: «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων
με διάνοιξη οδού 80μ. σε ιδιωτική έκταση 29.956,92 τ.μ. στη θέση «Ντορμάνι» της Τ.Κ.
Κουμαριάς, Δ.Ε. Βέροιας, Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας».
2. Απόφαση αριθ. 42/2017 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί του
συμπληρωματικού τροποποιητικού τεύχους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου «Γέφυρα Αδελφών Κούσιου», πρώην «Γέφυρα Τριποτάμου στην περιοχή
κτηνιατρείου Βέροιας».
3. Απόφαση αριθ. 57/2016 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου
Βερμίου της Δ.Ε. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Ε. Λοιπά θέματα – Ενέργειες (σαράντα έξι 46, αποφάσεις).
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατά το έτος 2017, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις :
1. Απόφαση αριθ. 4/2017 με θέμα: Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής έτους 2016 και εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση
και έγκριση.
2. Απόφαση αριθ.6/2017 με θέμα: Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 1ου
θέματος της ημερησίας διάταξης «Ανάκληση ή μη αδείας ίδρυσης & λειτουργίας της
Επιχείρησης Αναψυχής, του Ιωάννη Φασίδη του Γεωργίου (“Dolce Via”, Τσούπελη 6,
Βέροια)».
3. Απόφαση αριθ. 7/2017 με θέμα: Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 2ου
θέματος της ημερησίας διάταξης «Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης & λειτουργίας της
Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης Παρασκευής & Προσφοράς Πλήρους Γεύματος, του
Στυλιανού Βενιόπουλου του Θωμά (“Vanilla”, Παν. Τσαλδάρη 42, Βέροια)».

4. Απόφαση αριθ. 8/2017 με θέμα: Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 3 ου
θέματος της ημερησίας διάταξης «Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης & λειτουργίας της
Επιχείρησης Αναψυχής του Ιωάννη Μπεκιάρη του Κυπαρίσση (“ΡΟΔΙ”, Ιπποκράτους 14,
Βέροια)».
5. Απόφαση αριθ. 9/2017 με θέμα: Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 4 ου
θέματος της ημερησίας διάταξης «Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης & λειτουργίας του
Καφενείου – Οβελιστηρίου του Μιχαήλ Κριαρά του Δημητρίου (“ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ”,
Ακροπόλεως & Αργυρουπόλεως 36, Βέροια)».
6. Απόφαση αριθ. 10/2017 με θέμα: Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 5ου
θέματος της ημερησίας διάταξης «Ανάκληση ή μη αδείας ίδρυσης & λειτουργίας επιχείρησης
μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος & αναψυχής της εταιρείας «Βλαντής Αλ. –
Μαρμαράς Φρ. – Παλουκίδης Κ. Ο.Ε.» (“POETRY”, Προφ. Ηλία 11 & Ιπποκράτους)».
7. Απόφαση αριθ. 11/2017 με θέμα: Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 6ου
θέματος της ημερησίας διάταξης «Ανάκληση ή μη αδείας ίδρυσης & λειτουργίας επιχείρησης
μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος & αναψυχής της εταιρείας Ιωαννίδου Ε. –
Καραγεώργος Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (“ΑΓΟΡΑ”, Ιπποκράτους & Κάππου 6)».
8. Απόφαση αριθ. 16/2017 με θέμα: Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 1ου
θέματος της ημερησίας διάταξης «Ανάκληση ή μη αδείας ίδρυσης & λειτουργίας της
Επιχείρησης Αναψυχής, του Ιωάννη Φασίδη του Γεωργίου (“Dolce Via”, Τσούπελη 6,
Βέροια)».
9. Απόφαση αριθ. 17/2017 με θέμα: Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 2ου
θέματος της ημερησίας διάταξης «Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης & λειτουργίας της
Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης Παρασκευής & Προσφοράς Πλήρους Γεύματος, του
Στυλιανού Βενιόπουλου του Θωμά (“Vanilla”, Παν. Τσαλδάρη 42, Βέροια)».
10. Απόφαση αριθ. 18/2017 με θέμα: Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 3ου
θέματος της ημερησίας διάταξης «Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης & λειτουργίας της
Επιχείρησης Αναψυχής του Ιωάννη Μπεκιάρη του Κυπαρίσση (“ΡΟΔΙ”, Ιπποκράτους 14,
Βέροια)».
11. Απόφαση αριθ. 19/2017 με θέμα: Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 4ου
θέματος της ημερησίας διάταξης «Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης & λειτουργίας του
Καφενείου – Οβελιστηρίου του Μιχαήλ Κριαρά του Δημητρίου (“ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ”,
Ακροπόλεως & Αργυρουπόλεως 36, Βέροια)».
12. Απόφαση αριθ. 20/2017 με θέμα: Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 5ου
θέματος της ημερησίας διάταξης «Ανάκληση ή μη αδείας ίδρυσης & λειτουργίας επιχείρησης
μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος & αναψυχής της εταιρείας «Βλαντής Αλ. –
Μαρμαράς Φρ. – Παλουκίδης Κ. Ο.Ε.» (“POETRY”, Προφ. Ηλία 11 & Ιπποκράτους)».
13. Απόφαση αριθ. 21/2017 με θέμα: Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 6ου
θέματος της ημερησίας διάταξης «Ανάκληση ή μη αδείας ίδρυσης & λειτουργίας επιχείρησης
μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος & αναψυχής της εταιρείας Ιωαννίδου Ε. –
Καραγεώργος Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (“ΑΓΟΡΑ”, Ιπποκράτους & Κάππου 6)».
14. Απόφαση αριθ. 25/2017 με θέμα: Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 2ου
θέματος της ημερησίας διάταξης «Ανάκληση αδείας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος
Καφετέριας του Μάρκου Κακούλη («Floretta», Μητροπόλεως 54, Βέροια)».
15. Απόφαση αριθ. 27/2017 με θέμα: Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

16. Απόφαση αριθ. 28/2017 με θέμα: Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 2ου
θέματος της ημερησίας διάταξης «Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του
ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στην Αλεξάνδρα
Κοτανίδου για το κατάστημα της στην οδό Προς Νοσοκομείο στην Βέροια».
17. Απόφαση αριθ. 33/2017 με θέμα: Μη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών
οργάνων του Βασίλειου Λιμνιώτη (Επιχείρηση Αναψυχής, Προφήτη Ηλία 3, Βέροια).
18. Απόφαση αριθ. 34/2017 με θέμα: Αναβολή λήψης απόφασης του 2ου θέματος
«Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος Καφετέριας του Μάρκου
Κακούλη του Ιωάννη (“Floretta”, Μητροπόλεως 54, Βέροια)».
19. Απόφαση αριθ. 35/2017 με θέμα: Μη ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας της
Επιχείρησης Αναψυχής του Ιωάννη Φασίδη του Γεωργίου (“Dolce Via”, Τσούπελη 6,
Βέροια).
20. Απόφαση αριθ. 36/2017 με θέμα: Μη ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας της
Επιχείρησης Αναψυχής του Στυλιανού Βενιόπουλου του Θωμά (“Vanilla”, Παν.Τσαλδάρη
42, Βέροια).
21. Απόφαση αριθ. 37/2017 με θέμα: Μη ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας της
Επιχείρησης Αναψυχής του Ιωάννη Μπεκιάρη του Κυπαρίσση (“ΡΟΔΙ”, Ιπποκράτους 14,
Βέροια).
22. Απόφαση αριθ. 38/2017 με θέμα: Μη ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας του
Καφενείου – Οβελιστηρίου του Μιχαήλ Κριαρά του Δημητρίου (“ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ”,
Ακροπόλεως & Αργυρουπόλεως 36, Βέροια).
23. Απόφαση αριθ. 39/2017 με θέμα: Μη ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας
επιχείρησης μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος & αναψυχής της εταιρείας «Βλαντής Αλ.
– Μαρμαράς Φρ. – Παλουκίδης Κ. Ο.Ε.» (“POETRY”, Προφ. Ηλία 11 & Ιπποκράτους,
Βέροια).
24. Απόφαση αριθ. 40/2017 με θέμα: Μη ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας
επιχείρησης μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος & αναψυχής της εταιρείας «Ιωαννίδου
Ε. – Καραγεώργος Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» (“ΑΓΟΡΑ”, Ιπποκράτους & Κάππου 6 Βέροια).
25. Απόφαση αριθ. 41/2017 με θέμα: Μη ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας
επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής & διάθεσης πρόχειρου γεύματος (Κυλικείο) της
Βασιλικής Μουρτζίλα του Νικολάου.
26. Απόφαση αριθ. 47/2017 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μη
διατήρηση θέσεων (4) περιπτέρων και απομάκρυνσης των σχολαζόντων-κενών
κουβουκλίων.
27. Απόφαση αριθ. 48/2017 με θέμα: Μη αφαίρεση προσωρινά της αδείας λειτουργίας
μουσικών οργάνων της Μαρίας Κρεμλίδου, («ΝΤΕΒΙΣ», Α.Κάππου 11, Βέροια).
28. Απόφαση αριθ. 50/2017 με θέμα: Μη αφαίρεση προσωρινά της αδείας λειτουργίας
μουσικών οργάνων της εταιρείας Πιτούλιας Β. & Σια Ο.Ε.,( «Πάλαι Ποτέ», Έλλης 5,
Βέροια).
29. Απόφαση αριθ. 55/2017 με θέμα: Αποδοχή αιτήματος του Μάρκου Κακούλη του Ιωάννη
για ανάκληση της αριθμ. 54/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ.
30. Απόφαση αριθ. 63/2017 με θέμα: Μη προσωρινή διακοπή μουσικών οργάνων του
Ιωάννη Καρτασάκη του Βασιλείου (“LA GRANCE”, Πατρ. Ιωακείμ & Ιεραρχών).
31. Απόφαση αριθ. 64/2017 με θέμα: Μη προσωρινή διακοπή μουσικών οργάνων της
εταιρείας «Σωτηριάδης Ι.–Μπλατσιώτης Δ. Ο.Ε.» (“Κουκουβάγια”, Πατρ. Ιωακείμ 1).

32. Απόφαση αριθ. 65/2017 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μη
διατήρηση θέσεων (2) περιπτέρων και απομάκρυνσης των σχολαζόντων-κενών κουβουκλίων
στην ΤΚ Βεργίνας.
33. Απόφαση αριθ. 66/2017 με θέμα: Αποδοχή αιτήματος της εταιρείας Ιωαννίδου Ευμ.Καραγεώργος Χρ. Ο.Ε. (“ES.CO.BAR”, Παν. Τσαλδάρη 35) για ανάκληση της αριθμ.
51/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ.
34. Απόφαση αριθ. 70/2017 με θέμα: Μη αφαίρεση προσωρινά της αδείας λειτουργίας
μουσικών οργάνων του Ιωάννη Μπεκιάρη, (“Ρόδι”, οδός Ιπποκράτους 14, Βέροια).
35. Απόφαση αριθ. 71/2017 με θέμα: Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 5ου
θέματος της ημερησίας διάταξης “Ανάκληση ή μη αδείας ίδρυσης & λειτουργίας της
επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής & προσφοράς πρόχειρου γεύματος του
Παναγιώτη Πατρίκα του Νικολάου (ΚΙΒΩΤΟΣ, Παν. Τσαλδάρη 38, Βέροια)”.
36. Απόφαση αριθ. 72/2017 με θέμα: Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 6ου
θέματος της ημερησίας διάταξης “ Ανάκληση ή μη αδείας ίδρυσης & λειτουργίας
καταστήματος καφετέριας του Λαζάρου Δουλγερίδη του Παναγιώτη (“Nota – Note”, Λεωφ.
Ανοίξεως 100, Βέροια)”.
37. Απόφαση αριθ. 75/2017 με θέμα: Έγκριση επιβολής διοικητικών μέτρων στην εταιρεία
«ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤ. – ΒΑΓΕΝΑΣ Κ. Ο.Ε.» για παραβάσεις σε υπαίθριο παιδότοπο.
38. Απόφαση αριθ. 79/2017 με θέμα: Μη προσωρινή διακοπή μουσικών οργάνων του
AUREL KULLA (“ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΓΑΝΙΕΣ”, στο 1ο χιλ. Βέροιας-Ασωμάτων).
39. Απόφαση αριθ. 80/2017 με θέμα: Μη προσωρινή αφαίρεση αδείας λειτουργίας
μουσικών οργάνων του Μάρκου Κακούλη (“FLORETTA”, οδός Μητροπόλεως 54).
40. Απόφαση αριθ. 81/2017 με θέμα: Αναβολή λήψης απόφασης επί του 5ου θέματος της
ημερησίας διάταξης «Επιβολή διοικητικών μέτρων στην Μαρία Τυριακίδου για λειτουργία
παιδοτόπου χωρίς άδεια».
41. Απόφαση αριθ. 82/2017 με θέμα: Επιβολή διοικητικών μέτρων στον Θεόδωρο Βλάχο
για λειτουργία παιδοτόπου χωρίς άδεια.
42. Απόφαση αριθ. 83/2017 με θέμα: Μη επιβολή διοικητικών μέτρων για λειτουργία
υπαίθριου παιδότοπου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του AUREL KULLA.
43. Απόφαση αριθ. 84/2017 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μη
διατήρηση θέσεων (3) περιπτέρων και απομάκρυνσης των σχολαζόντων-κενών
κουβουκλίων.
44. Απόφαση αριθ. 85/2017 με θέμα: Αναβολή λήψης απόφασης επί του 2ου θέματος της
ημερησίας διάταξης «Εισήγηση της Ε.Π.Ζ για την “Μετατόπιση ή μη περιπτέρου επί της
οδού Κεντρικής 126 (έναντι Τσολιά) στη Βέροια”».
45. Απόφαση αριθ. 86/2017 με θέμα: Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 3ου
θέματος της ημερησίας διάταξης «Αποδοχή ή μη αιτήματος θεραπείας επί της υπ’ αριθμ.
82/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ. “Επιβολή διοικητικών μέτρων για λειτουργία παιδοτόπου
χωρίς άδεια”»
46. Απόφαση αριθ. 88/2017 με θέμα: Αποδοχή αιτήματος θεραπείας του Θ.Βλάχου επί της
υπ’ αριθμ.82/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ. “Επιβολή διοικητικών μέτρων για λειτουργία
παιδοτόπου χωρίς άδεια”.

Β. Υποβάλει την ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμένων στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση
και έγκριση.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 03/ 2018.
......................................................…………………….……………………………………….
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Θεόφιλος Κορωνάς

Γεώργιος Ορφανίδης
Γεώργιος Σοφιανίδης
Θεόδωρος Τέτος
Στέργιος Διαμάντης
Γεώργιος Γουλτίδης
Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια, 07-02-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/νση : Διοικητικού
Τμήμα : Γραμματείας & Συλλογικών Οργάνων
Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 46
Πληροφορίες : Όλγα Ιγνατίου
Τηλέφωνο
: 2331350614
FAX
: 2331350515

Βαθμός Ασφαλείας
Βέροια, 07-02-2018
Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

Θέμα: Αποστολή της αριθ. 03/ 2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Περίληψη Απόφασης:
Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017 και
εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση.

Σας κοινοποιούμε την αριθ. 03 / 2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.
Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Κοινοποίηση :
1. Γραφείο: Α/1α

