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Από το υπ' αριθ. 03/ 2019 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης : 08 / 2019.
Π ε ρ ί λ η ψ η

Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής έτους 2018 και εισήγηση της προς
το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση.

Σήμερα στις 15-02-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, 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 08-02-2019 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.

Παρόντες Απόντες
1 Θεόφιλος Κορωνάς 1 Ιορδάνης Κυρατλίδης
2 Γεώργιος Σοφιανίδης 2 Γεώργιος Ορφανίδης
3 Αθανάσιος Σιακαβάρας 3 Ηλίας Τσιφλίδης
4 Θεόδωρος Τέτος
5 Στέργιος Διαμάντης
6 Γεώργιος Γουλτίδης

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο 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 10-01-2019 σχέδιο Έκθεσης Πεπραγμένων
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018.

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 2018 όπως
παρουσιάστηκε παραπάνω.

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 10-01-2019 σχέδιο Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους
2018.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α. Συντάσσει την Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2018, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,

η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπή Ποιότητας



Ζωής για το έτος 2018 ανά τομέα αρμοδιότητάς της, ως εξής : Αριθμός συνεδριάσεων: 18

Αριθμός Αποφάσεων: 37

Α. : Άδειες καταστημάτων – λειτουργίας μουσικής

i. Ανάκληση – οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων

επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του

Δήμου (μία 1, απόφαση).

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 2018, 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. 5/2018 με θέμα: Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αποθήκης
τροφίμων και ποτών (φρούτων- λαχανικών) της Συμέλας Καραβασιλειάδου.

ii. Χορήγηση – ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής (επτά 7, αποφάσεις).

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έλαβε κατά το έτος 2018 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 2018 είναι οι εξής:

1. Απόφαση αριθ.04/2018 με θέμα: Έγκριση χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου

λειτουργίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στον Θεόδωρο Ορφανίδη

του Ανέστη για το κατάστημά του στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Βέροιας.

2. Απόφαση αριθ.06/2018 με θέμα: Έγκριση χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου

λειτουργίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στον Θεόδωρο Βλάχο του

Ιωάννη για το κατάστημά του στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας.

3. Απόφαση αριθ.13/2018 με θέμα: Έγκριση χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου

λειτουργίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στον Κωνσταντίνο Σαμαρά

του Δημητρίου, για το κατάστημά του στην Τοπική Κοινότητα Διαβατού.

4. Απόφαση αριθ.14/2018 με θέμα: Έγκριση χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου

λειτουργίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στον Αθανάσιο

Παπαδόπουλου του Γρηγορίου, για το κατάστημά του στην Τοπική Κοινότητα Αγίου

Γεωργίου.

5. Απόφαση αριθ.17/2018 με θέμα: Έγκριση χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου

λειτουργίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στην ELENA TANEVA του

GEORGI για το κατάστημά της στην Τοπική Κοινότητα Πατρίδας.

6. Απόφαση αριθ.18/2018 με θέμα: Έγκριση χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου

λειτουργίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στον Γεώργιο Καραμπάλιο

του Θωμά για το κατάστημά του στην Τοπική Κοινότητα Διαβατού.



7. Απόφαση αριθ.22/2018 με θέμα: Έγκριση χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου

λειτουργίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στον Αθανάσιο Λιάτσο του

Γεωργίου για το κατάστημά του στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου.

Β. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 και

82 του Κ.Δ.Κ. (τρεις 3, αποφάσεις)

Κατά το έτος 2018 κατέστη ανάγκη λήψης Κανονιστικών Αποφάσεων και η Επιτροπή

Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τα

παρακάτω:

1. Απόφαση αριθ.07/2018 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την

τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου

Βέροιας.

2. Απόφαση αριθ.21/2018 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση

- συμπλήρωση του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων

(Κ.Χ.Π.Κ.Χ.).

3. Απόφαση αριθ.37/2018 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον

Κανονισμό καθορισμού Ωραρίου και ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Δ.Κ.

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 (πέντε 5, αποφάσεις).

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατά το έτος 2018, εισηγήθηκε στο Δημοτικό τη λήψη

αποφάσεων για θέματα, σύμφωνα με τις παρακάτω αποφάσεις :

1. Απόφαση αριθ.09/2018 με θέμα: Εισήγηση της Ε.Π.Ζ για τον Καθορισμό Ο.Γ.-Ρ.Γ. στα

Ο.Τ 94δ και 94ε και της οδού που διαχωρίζει το Ο.Τ. 94δ, 94ε με τα Ο.Τ. 94β, 94γ, 94

(Δ.Κ. Μακροχωρίου).

2. Απόφαση αριθ.19/2018 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την άρση

ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Γεωργίας Καδόγλου,

έκτασης 4.644,54 τ.μ., στo Ο.Τ.553α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της

Βέροιας.

3. Απόφαση αριθ.23/2018 με θέμα: Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. για χωροθέτηση της επέκτασης του

υφιστάμενου νεκροταφείου σε τμήμα του υπ’αριθμ.437 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Τριποτάμου.

4. Απόφαση αριθ.24/2018 με θέμα: Εισήγηση προς το Δ.Σ. για τροποποίηση α) της ερυθράς

της οδού Αγίας Ιερουσαλήμ και β) τμημάτων των οδών Αγωνιστών του 21, Θεόδ.

Σαραντηνού, Σταμ. Μπεκελλίδη και Ανώνυμης οδού λόγω συναρμογής τους με την οδό

Αγίας Ιερουσαλήμ της πόλης της Βέροιας.

5. Απόφαση αριθ.35/2016 με θέμα: Εισήγηση της Ε.Π.Ζ για τον Καθορισμό Ο.Γ.-Ρ.Γ. στο

Ο.Τ.122.



Δ. Προστασία Περιβάλλοντος (δύο 2, αποφάσεις).

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατά το έτος 2018, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη

λήψη αποφάσεων για θέματα Προστασία του Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις παρακάτω

αποφάσεις:

1. Απόφαση αριθ. 25/2018 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής

προστασίας στην Περιφερειακή Διώρυγα (Τάφρος 66) και στον ποταμό Λουδία»

2. Απόφαση αριθ. 33/2018 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ της

χωροθέτησης πράσινου σημείου στο αρ.2321 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Βέροιας.

Ε. Λοιπά θέματα – Ενέργειες (δεκαεννέα 19, αποφάσεις).

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατά το έτος 2018, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις :

1. Απόφαση αριθ.01/2018 με θέμα: Αναβολή λήψης απόφασης επί του 1ου θέματος της

ημερησίας διάταξης «Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αποθήκης τροφίμων

και ποτών (φρούτων- λαχανικών) της Συμέλας Καραβασιλειάδου».

2. Απόφαση αριθ.02/2018 με θέμα: «Εισήγηση της Ε.Π.Ζ για την “Μετατόπιση περιπτέρου

επί της οδού Κεντρικής 126 (έναντι Τσολιά) στη Βέροια”».

3. Απόφαση αριθ.03/2018 με θέμα: Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής έτους 2017 και εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση

και έγκριση.

4. Απόφαση αριθ.08/2018 με θέμα: Μη ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας της μικτής

επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίμων (τυποποιημένου καφέ) και αναψυχής (καφετέρια)

της Παρθένας Ανδρεανίδου του Νικολάου στην οδό Παυσανίου 3 στην Βέροια.

5. Απόφαση αριθ.10/2018 με θέμα: Αναβολή λήψης απόφασης επί του 2ου θέματος της

ημερησίας διάταξης «Ανάκληση ή μη αδείας ίδρυσης & λειτουργίας της επιχείρησης

αναψυχής – κλειστού παιδοτόπου και επιβολή διοικητικών μέτρων στην Μαρία Τυριακίδου

του Αναστασίου (Λεωφ. Στρατού 33)».

6. Απόφαση αριθ.11/2018 με θέμα: Μη ανάκληση αδείας ίδρυσης & λειτουργίας της

επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής & προσφοράς πρόχειρου γεύματος του

Παναγιώτη Πατρίκα του Νικολάου (“ΚΙΒΩΤΟΣ”, Παν. Τσαλδάρη 38).

7. Απόφαση αριθ.12/2018 με θέμα: Αναβολή λήψης απόφασης επί του 4ου θέματος της

ημερησίας διάταξης «Ανάκληση ή μη αδείας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος

καφετέριας του Λαζάρου Δουλγερίδη του Παναγιώτη (“Nota – Note”, Λεωφ. Ανοίξεως

100)».

8. Απόφαση αριθ.15/2018 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μη

διατήρηση θέσης (1) περιπτέρου και απομάκρυνσης του κουβουκλίου.

9. Απόφαση αριθ.16/2018 με θέμα: Μη ανάκληση αδείας ίδρυσης & λειτουργίας της

επιχείρησης αναψυχής –κλειστού παιδοτόπου και μη επιβολή διοικητικών μέτρων στην

Μαρία Τυριακίδου του Αναστασίου (Λεωφ. Στρατού 33).

10. Απόφαση αριθ.20/2018 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μη

διατήρηση θέσης (1) περιπτέρου και απομάκρυνσης του κουβουκλίου.



11. Απόφαση αριθ.26/2018 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μη

διατήρηση θέσεων (3) περιπτέρων και απομάκρυνσης των κουβουκλίων.

12. Απόφαση αριθ.27/2018 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για διατήρηση

θέσεων (2) περιπτέρων και απομάκρυνσης των κουβουκλίων.

13. Απόφαση αριθ. 28/2018 με θέμα: Αναβολή λήψης απόφασης επί του 1ου θέματος της

ημερησίας διάταξης «Μετατόπιση ή μη περιπτέρου επί της συμβολής των οδών Πιερίων και

Ανδριανουπόλεως».

14. Απόφαση αριθ. 29/2018 με θέμα: Μη αποδοχή αιτήματος Ν.Τριανταφυλλίδη για

παραχώρηση δημοτικού υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου (διαφορά που ανακύπτει στην

εφαρμογή του Κ.Χ.Π.Κ.Χ.).

15. Απόφαση αριθ. 30/2018 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μη

διατήρηση θέσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Ριζωμάτων.

16. Απόφαση αριθ. 31/2018 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μη

διατήρηση θέσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Παλατιτσίων.

17. Απόφαση αριθ. 32/2018 με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μη

διατήρηση θέσεων (3) περιπτέρων και απομάκρυνση κουβουκλίων στην Τ.Κ. Αγίου

Γεωργίου.

18. Απόφαση αριθ. 34/2018 με θέμα: Γνωμοδότηση για την μετατόπιση του περιπτέρου επί

της συμβολής των οδών Πιερίων και Ανδριανουπόλεως.

19. Απόφαση αριθ. 36/2018 με θέμα: Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας

συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Β. Υποβάλει την ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμένων στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση

και έγκριση.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 08/ 2019.
......................................................…………………….……………………………………….
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση,

συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Γεώργιος Σοφιανίδης

Θεόφιλος Κορωνάς Αθανάσιος Σιακαβάρας
Θεόδωρος Τέτος
Στέργιος Διαμάντης
Γεώργιος Γουλτίδης

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια, 28-02-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Βέροια, 28-02-2019
Δ/νση : Διοικητικού
Τμήμα : Γραμματείας & Συλλογικών Οργάνων Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.
Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 46
Πληροφορίες : Όλγα Ιγνατίου
Τηλέφωνο : 2331350614
FAX : 2331350515

Θέμα: Αποστολή της αριθ. 08/ 2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Περίληψη Απόφασης:

Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018 και
εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση.

Σας κοινοποιούμε την αριθ. 08 / 2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Κοινοποίηση :
1. Γραφείο: Α/1α


