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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 14/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 255/2016

ΘΕΜΑ : Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Αλμωπία, έτους 2015 (άρθρο 73 παρ.2 του Ν.3852/2010).

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.00΄ (7.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου με αριθμό 32933/13-12-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους
Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006
(Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Ουργαντζόγλου Απόστολος
3. Κετικίδης Ιωάννης
4. Αβραμίκας Στέφανος
5. Μπάτσης Χρήστος
6. Γούδης Γεώργιος
7. Σαββίδης Γεώργιος
8. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
9. Βέσκος Δημήτριος
10. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
11. Δόντσος Χρήστος
12. Γεωργίου Χρήστος
13. Ζαχαριάδης Κων/νος
14. Ρώσσης Ιωάννης
15. Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
16. Χουρσόγλου Χρήστος
17. Πασόης Δημήτριος
18. Καλδερεμτζή Δέσποινα
19. Μπαγκή Αικατέρινη
20. Ιωαννίδης Ιωάννης
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21. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
22. Νικολαϊδης Κων/νος
23. Μπογδάνης Μιχαήλ
24. Ασβεστόπουλος Δημήτριος
25. Αμπάρη Γεωργία
26. Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Παρούτογλου Νικόλαος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Καμαριέρης Κρυστάλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
2. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
3. Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Ίδας
4. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
5. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
6. Αλεξίου Σοφία- Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
7. Αντωνίου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Μεγαπλατάνου
8. Γιουρούκη Μαρία – Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
9. Παππας Χρήστος – Τοπικής Κοινότητας Σαρακηνών
10. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι (20),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση των
πρακτικών.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη,
κ. Μπίνος Αναστάσιος και ο κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Το ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί πριν τα θέματα
ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης.
Ο κ. Κόγιος Ανδρέας αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης και στην συνέχεια
αποχώρισε πριν την ψήφιση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Αβραμίκας Στέφανος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Θεοδωρίδης Αναστάσιος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η κα Καλδερεμτζή Δέσποινα και η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρία Κωνσταντίνα αποχώρησαν από την
συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η κα Αμπάρη Γεωργία και η κα Μπαγκή Αικατερίνη αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση
του 7ου θέματος ημερησίας διάταξης και επανήλθαν πριν την συζήτηση του 13ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 22ου θέματος ημερησίας
διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 26ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
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Ο κ. Θεοδωρίδης Αναστάσιος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 26ου θέματος
ημερησίας διάταξης και επανήλθε πριν την συζήτηση του 29ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
ο
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 28 θέμα
ημερήσιας διάταξης, που αφορά στην ¨ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αλμωπία, έτους 2015 (άρθρο 73 παρ.2 του Ν.3852/2010)¨, ενημέρωσε σχετικά το Σώμα.

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια
έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας με την αριθμ.62/2016 απόφαση της ενέκρινε
ομόφωνα την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2015, η οποία συντάχθηκε από την γραμματέα της
Επιτροπής και η οποία έχει ως εξής:
¨ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
Ν.3852/2010 ΑΡΘΡΟ 73 ΠΑΡ. 2
ΑΡΙΔΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) με θέμα “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 73, η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνίσταται σε Δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων και είναι αποφασιστικό
και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την Ποιότητα Ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την
προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του Δήμου.
Κατά την άσκηση των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνει ειδική μέριμνα
για τον σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των
ατόμων με αναπηρίες.
Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:
A. Άδειες καταστημάτων - λειτουργία μουσικής
ι) η χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του
ενδιαφερομένου,
ιι) η ανάκληση ή η οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και
λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου,
ιιι) η χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.
•
Επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων
καθώς και η αρμοδιότητα για την χορήγηση της άδειας μουσικής περιλαμβάνονται μεταξύ των
αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας, όταν πρόκειται για κατάστημα ή
επιχείρηση που βρίσκεται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της δημοτικής κοινότητας (άρθρο 83, παρ.1
του Ν.3852/2010).
Β. Εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο
ι) για τη λήψη κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 &82 του Κ.Δ.Κ.
ιι) για τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
ιιι) για θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης
ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης
περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης
προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης
υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων,
πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.Π.Ο.)
και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,
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ιιι) για θέματα καθορισμού χρήσεων γης.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτών και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια Έκθεση πεπραγμένων, όπου αποτυπώνονται οι ενέργειες οι εν γένει
δραστηριότητες στη διάρκεια του έτους.
Η έκθεση περιλαμβάνει και ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των συνεδριάσεων, τα θέματα που
συζητήθηκαν και τις ληφθείσες αποφάσεις και ποιοτικά που αφορούν τα θέματα στο πλαίσιο των τομέων των
αρμοδιοτήτων της.
Στο πλαίσιο όσων προαναφέρθηκαν, για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας και για το έτος
2015, ισχύουν τα ακόλουθα δεδομένα:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2015

2.
3.
4.
5.
6.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2015
1) Μπίνος Δημήτριος – Πρόεδρος
2) Καλδερεμτζή Δέσποινα -Αντιπρόεδρος
3) Γεωργίου Χρήστος, Τακτικό Μέλος
4) Βέσκος Δημήτριος, Τακτικό Μέλος
5) Δόντσος Χρήστος, Τακτικό Μέλος
6) Κετικίδης Ιωάννης, Τακτικό Μέλος
7) Σηφάκης Γιάννης (Ήταν μέλος της επιτροπής μόνο για τη 1η συνεδρίαση λόγω παραίτησης, στη συνέχεια
έγινε αντικατάσταση με την Μπαγκή Αικατερίνη), Τακτικό Μέλος
8) Μπαγκή Αικατερίνη (Από τη 2η συνεδρίαση και μετά), Τακτικό Μέλος.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλμωπίας, κατά το έτος 2015, πραγματοποίησε δεκαπέντε (15)
συνεδριάσεις εκ των οποίων οι δύο (2) αναβλήθηκαν λόγω έλλειψης απαρτίας και έλαβε συνολικά εβδομήντα έξι
(76) αποφάσεις που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, όπως χορηγήσεις προεγκρίσεων ή ανακλήσεων αδειών
καταστημάτων, χορηγήσεις αδειών μουσικών οργάνων, κανονιστικές αποφάσεις (κυκλοφοριακών ρυθμίσεων),
αποφάσεις αναπλάσεων περιοχών, αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα κλπ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
A. Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (άρθρο 73 παρ.1 ,περ. Α του Ν.3852/2010)
-με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 “Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας”- (συνολικά
43 αποφάσεις) :
Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων: τριάντα τέσσερις (34) αποφάσεις.
Ανάκληση αδειών ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων: δύο (2) αποφάσεις.
Αναβολή συζήτησης για ανάκληση αδειών ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων: δύο (2) αποφάσεις.
Προθεσμία για υποβολή δικαιολογητικών, σχετικά με καταστήματα που έχουν πρόβλημα λειτουργίας: μία (1)
απόφαση
Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων: τέσσερις (4) αποφάσεις
Β. Εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο (συνολικά 13 αποφάσεις):
1) Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για θέματα κανονιστικών αποφάσεων. Ελήφθησαν τρεις (3)
αποφάσεις
2)Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Σ/λιο, για παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης. Ελήφθη μία (1)
απόφαση.
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3)Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για θέματα περιπτέρων. Ελήφθη μία (1) απόφαση.
4)Εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για θέματα Λαϊκών Αγορών, στάσιμου εμπορίου και οργανωμένη
εγκατάσταση πλανοδίων. Ελήφθησαν επτά (7) αποφάσεις
5) Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Σ/λιο, για την κυκλοφορία τουριστικού τρένου στο Λουτράκι. Ελήφθη μία
(1) απόφαση.
Γ. Λοιπά Θέματα: (συνολικά 20 αποφάσεις):
• Μία (1) απόφαση για θέματα υπαίθριων δημοτικών παιδικών χαρών.
• Μία (1) απόφαση για τη σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους
2014.
• Δύο (2) αποφάσεις, που αφορούν ανακοινώσεις διαφόρων εγγράφων, που απευθύνονται προς την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
•
Δύο (2) αποφάσεις για αναβολή συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
• Μία (1) απόφαση για συναίνεση τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης των σημείων
ενδιαφέροντος (αξιοθέατα), που προτάθηκαν στο πλαίσιο της πράξης “Living history – living nature”.
• Εννέα (9) αποφάσεις για θέματα παιδότοπων.
• Τέσσερις (4) αποφάσεις για ανακοινώσεις περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, περιβαλλοντικών όρων και
μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Ανακοινώσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας).
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2015, ΚΑΤ' ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ:
Α/Α
1.

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Βάσει των σχετικών εισηγήσεων,
Γνωμοδότηση για την ίδρυση ή μη λαϊκής αγοράς στην Τοπική γνωμοδοτεί αρνητικά για την
Κοινότητα Ξιφιανής.
ίδρυση λαϊκής αγοράς στην
Τοπική Κοινότητα Ξιφιανής.

2.

Εγκρίθηκε
Αίτηση του κ. Πουσίνη Αργυρίου του Δημητρίου, για τη χορήγηση
άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που
βρίσκεται στην Τ.Κ. Δωροθέας.

3.

Εγκρίθηκε
Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για το Σχέδιο
Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

4.

Εγκρίθηκε
Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για το Σχέδιο
Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων.

5.

Εγκρίθηκε
Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο,
Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αλμωπίας.

για το Σχέδιο

6.

Εγκρίθηκε
Αίτηση του
κ. Πεχλιβανίδη Ελευθερίου, για έγκριση
χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το

5

ΑΔΑ: 7ΑΥ1ΩΨΩ-392

κατάστημα «Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης-προχείρου γεύματος
(ζεστής
και κρύας κουζίνας) (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ –
ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)», με έδρα την Τ.Κ. Πολυκάρπης.
7.

Εγκρίθηκε
Αίτηση της κ. Καρασαββίδου Βασιλικής του Παύλου, για
έκδοση νέας απόφασης, για την χορήγηση προέγκρισης άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Επιχειρήσεις μαζικής
εστίασης πλήρους γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας)
(ΚΥΛΙΚΕΙΟ), στο χώρο των εγκαταστάσεων της εταιρείας
ο
Σφαγεία Αλμωπίας Α.Ε. (1
χιλιόμετρο Φιλώτειας –
Φούστανης), λόγω λήξης της προηγούμενης απόφασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αριθμ. 54/2014).

8.

Εγκρίθηκε
Αίτηση του κ. Κωτσίδη Θωμά του Γεωργίου, για έκδοση νέας
απόφασης, για την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος «Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης
προχείρου γεύματος – επιχειρήσεις αναψυχής
καθώς και
επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών
ποτών (ΚΑΦΕ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ), πλησίον του Γενικού
Λυκείου Εξαπλατάνου, λόγω λήξης της προηγούμενης απόφασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αριθμ.51/2014) και προσθήκης
επιπλέον δραστηριότητας.

9.

Εγκρίθηκε
Αίτηση του κ. Τσαμπούλη Χρήστο του Κωνσταντίνου, για
έγκριση χορήγησης νέας προέγκρισης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας, για το κατάστημα «Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς &
επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών
ποτών – Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος
(ζεστής και κρύας κουζίνας) (ΚΑΦΕ -ΟΥΖΕΡΙ)», με έδρα την
Τ.Κ. Αρχαγγέλου.

10.

Εγκρίθηκε
Αίτηση της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΛΕΠΙΤΚΟΣ Θ.ΚΩΤΣΟΣ Γ. – ΛΙΟΥΓΑΣ Δ.»,
για έγκριση χορήγησης
προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστημα
«Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης-προχείρου γεύματος (ζεστής
και κρύας κουζίνας) (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)», που βρίσκεται εντός
της περιοχής «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.».

11.

Εγκρίθηκε
Αίτηση του κ. Σπανίδη Ιωάννη του Χαράλαμπου, για έγκριση
χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το
κατάστημα «Επιχειρήσεις Αναψυχής καθώς & επιχειρήσεις
προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (ΚΑΦΕ) –
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Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης – προχείρου γεύματος (ζεστής
και κρύας κουζίνας) (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)», με έδρα την Τ.Κ.
Αψάλου.
12.

Αίτηση του κ. Ουσταπασίδη Δημήτριο του Παύλου, για έγκριση Εγκρίθηκε
χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το
κατάστημα «Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης-προχείρου γεύματος
(ζεστής και κρύας κουζίνας) (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)», με έδρα την Τ.Κ.
Αψάλου.

13.

Εγκρίθηκε
Αίτηση της κ. Ταραλίδου Αγγελικής του Δημητρίου,
για
χορήγηση νέας προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχειρήσεις
Λιανικής διάθεσης τροφίμων» (Παντοπωλείο – οπωροπωλείο,
που βρίσκεται στον οικισμό Ριζοχωρίου, λόγω λήξης της
προηγούμενης.

14.

Αίτηση της κ. Κοντίδου Στυλιανής του Χριστόδουλου, για Εγκρίθηκε
χορήγηση νέας προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχειρήσεις
Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων (Παντοπωλείο – Οπωροπωλείο»,
που βρίσκεται στον οικισμό Ριχοχωρίου,, λόγω λήξης της
προηγούμενης.

15.

Αίτηση του κ. Παπαδόπουλου Ελευθερίου του Θεοφυλάκτου, για Εγκρίθηκε
χορήγηση νέας προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχειρήσεις
αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο
οινοπνευματωδών ποτών (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)», που βρίσκεται στην
Τ.Κ. Νότιας, λόγω λήξης της προηγούμενης.

16.

Αίτηση του κ. Πιλάτου Δημητρίου του Νικολάου, για χορήγηση Εγκρίθηκε
νέας προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και
επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών
ποτών - Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος
(ζεστής και κρύας κουζίνας) ΚΑΦΕ - ΟΥΖΕΡΙ», που βρίσκεται
στην Τ.Κ. Πολυκάρπης, λόγω λήξης της προηγούμενης.

17.

Αίτηση του κ. Ραδόπουλου Ιωάννη του Παναγιώτη, για χορήγηση Εγκρίθηκε
νέας προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και
επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών
(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)», που βρίσκεται στην Τ.Κ. Προμάχων, λόγω
λήξης της προηγούμενης.

18.

Αίτηση της κ. Διαμαντοπούλου Μαρίας του Μιλτιάδη,
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χορήγηση νέας προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχειρήσεις
αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο
οινοπνευματωδών ποτών – Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης
προχείρου γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) (ΚΑΦΕΝΕΙΟ –
ΟΥΖΕΡΙ)», που βρίσκεται στην Τ.Κ. Εξαπλατάνου, λόγω λήξης
της προηγούμενης.
19.

Απάντηση της Επιτροπής Διενέργειας Ελέγχων στους
Παιδότοπους του Δήμου Αλμωπίας, σχετικά με τους παιδότοπους
ο
που λειτουργούν: α) στο Εστιατόριο – Καφετέρια στο 2 χλμ
Πιπεριάς – Λουτρακίου, της κ. Χαραλαμπίδου Γεωργίας, β) στο
Αναψυκτήριο – εστιατόριο «Δασάκι» στην Αριδαία, της κ.
Καραπάνου Παντελίτσας και γ) στο ξενοδοχείο ΝΕΟΝ στα
Λουτρά, της Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.

20.

Εισήγηση για συναίνεση
σχετικά με την τοποθέτηση Συναίνεσε για την τοποθέτηση
πληροφοριακών
πινακίδων
σήμανσης
των
σημείων των 42 πινακίδων της Δράσης 5.3
ενδιαφέροντος (αξιοθέατα), που προτάθηκαν στο πλαίσιο της της σύμβασης.
πράξης “Living history- living nature”, και αποτελεί την Δράση
5.3 της σύμβασης: “Δράσεις δημοσιότητας, καλλιτεχνικής
ανάδειξης και δημιουργίας θεματικών διαδρομών στο Δήμο
Αλμωπίας”.

21.

Αποφάσισε ομόφωνα ότι, για την
α) περίπτωση, υπεύθυνος είναι ο
Ε.Ο.Τ., τα ελεγκτικά αυτού όργανα
είναι αρμόδια για τον έλεγχο, για
την β) περίπτωση, εμπίπτουν στην
κατηγορία ελέγχου παιδικής χαράς
και δεν προσδίδεται η έννοια του
παιδότοπου και για την γ)
περίπτωση, ζήτησε από την Επιτρ.
Διεν.
Ελέγχων
στους
Παιδότοπους, για την περαιτέρω
διερεύνηση
σχετικά με τον
συγκεκριμένο
χώρο
παιχνιδοκατασκευών.

Εγκρίθηκε
Αίτηση της κ. Τσοπάνογλου Σοφίας του Κωνσταντίνου, για
έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας,
για το κατάστημα «Επιχειρήσεις Λιανικής διάθεσης τροφίμων
(Παντοπωλείο – Πρατήριο άρτου)»,
με έδρα την Τ.Κ.
Πολυκάρπης.

22.

Αίτηση του κ. Δήμτση Γεωργίου του Χρήστου, για έγκριση Εγκρίθηκε
χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το
κατάστημα
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – Ζεστής και κρύας κουζίνας
(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ),
που βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού
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΄Ορμας – Λουτρακίου.
23.

Αίτηση της
κ. Θεοχάρη Θεοχαρούλας του Γεωργίου, για
14. Εγκρίθηκε
έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας,
για το κατάστημα «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ με διάθεση ειδών Κυλικείου
στους συνοδούς και παιδιά», που βρίσκεται στο αγρόκτημα της
Τ.Κ. Αψάλου (δρόμο Ξιφιανής – Αψάλου).

24.

Εγκρίθηκε
Αίτηση της κ. Παρίσση Ελευθερίας του Χρήστου, για έγκριση
χορήγησης νέας προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για
το κατάστημα «Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης-προχείρου
γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ –
ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)», με έδρα την Τ.Κ. Σαρακηνών , λόγω λήξης
της προηγούμενης απόφασης.

25.

Αίτηση της κ. Παρτσανάκη Ελένης του Αναστασίου, για έκδοση Εγκρίθηκε
νέας απόφασης, για την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος «Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και
επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών
– Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (ζεστής και
κρύας κουζίνας) ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ, με έδρα την Τ.Κ.
Σωσάνδρας του Δήμου Αλμωπίας, λόγω λήξης της προηγούμενης
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

26.

Αίτηση του κ. Κωτσίδη Θωμά του Γεωργίου, για έκδοση νέας
15. Εγκρίθηκε
απόφασης, για την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος «Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης
προχείρου γεύματος – επιχειρήσεις αναψυχής
καθώς και
επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών
(ΚΑΦΕ
–
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)»
και
όχι
ως
ΚΑΦΕ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ,
πλησίον του Γενικού Λυκείου
Εξαπλατάνου.

27.

Αίτηση του κ. Πουσίνη Αργυρίου του Δημητρίου, για τη χορήγηση
16. Εγκρίθηκε
άδειας χρήσης μουσικών οργάνων, για το έτος 2015, στο
κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που βρίσκεται στην Τ.Κ.
Δωροθέας.

28.

Αίτηση της κ. Στογιάννη Ελεάννας του Δημητρίου, για τη Εγκρίθηκε
χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων, για το έτος 2015, στο
κατάστημά της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», που
βρίσκεται στην Τ.Κ. Τσάκων.

29.

Αίτηση της Α. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., για τη χορήγηση Εγκρίθηκε
άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για το έτος 2015, στο
κατάστημά
της
«ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»,
που
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βρίσκεται στην Τ.Κ. Λουτρακίου.
30.

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά το έργο/τη δραστηριότητα με
τίτλο: Διαβίβαση
φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου: «Μελέτη
κατασκευής φράγματος Αλμωπαίου (Καλής) Ν. Πέλλας»
η
(υποκατηγορία Α1 – 2 ομάδα – Υδραυλικά έργα – με α/α 1,2,7).

Γνωμοδότησε θετικά με τους
παρακάτω όρους:
1) Να μην επηρεαστούν οι λεκάνες
απορροής
2) Να μην επηρεαστεί η
κατασκευή άλλου φράγματος στην
περιοχή μας
3)Να μην υπάρχουν εμπόδια στην
ανόρυξη αρδευτικών γεωτρήσεων
4) Να μη μειωθούν οι βοσκότοποι
5)
Να
υπάρξουν
μελέτες
αντιπλημμυρικής προστασίας όλης
της λεκάνης του Δήμου Αλμωπίας
και αρδευτικών φραγμάτων.
6) Να υπάρχουν αντισταθμιστικά
οφέλη.

31.

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά το φάκελο «Τροποποίηση της
με αρ. Πρωτ. Φ. 14.6/196/379/30-09-11 Απόφασης ΄Εγκρισης
Περιβαλλοντικών
΄Ορων της δραστηριότητας ‘Βιομηχανικό
σφαγείο χοιρινών, βοδινών, αιγοπροβάτων με τμήμα κοπήςτυποποίηση κρέατος & παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, μονάδας
αδρανοποίησης – επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής & ψυγεία
με κατάψυξη’ της εταιρείας «Σφαγεία Αλμωπίας Α.Ε.».

΄Εγινε γνωστοποίηση, στα μέλη
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
των σχετικών εγγράφων και
εξέφρασαν την άποψή τους ότι,
“οι αρμόδιες υπηρεσίες να δουν
εάν εφαρμόζονται αυτά που
πρέπει”.

32.

Εγκρίθηκε
Σφράγιση των υπαίθριων δημοτικών παιδικών χαρών ή
καθαίρεση αυτών, κατόπιν και της Εγκυκλίου 15/22-5-2015 του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με
θέμα «Λειτουργία παιδικών χαρών των Ο.Τ.Α.».

33.

Αναβολή
2015)

Αναβολή συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας
34.

Εγκρίθηκε
Αίτηση του κ. Λόγγου Θωμά του Γεωργίου, για χορήγηση
προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και
επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών
ποτών (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ)», που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ξιφιανής.

35.

Εγκρίθηκε
Αίτηση της κ. Τζάτση Σοφίας του Χρήστου, για χορήγηση
προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης
τροφίμων (Οπωροπωλείο)», που βρίσκεται
στην Τ.Κ.
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Σωσάνδρας.
36.

Αίτηση της κ. Δερμετζίδου Δήμητρας του Γεωργίου, για χορήγηση Εγκρίθηκε
προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση - λιανικής διάθεσης
τροφίμων (Παντοπωλείο – οπωροπωλείο, Πρατήριο Γάλακτος &
ειδών Ζαχαροπλαστικής – πρατήριο άρτου –Αλλαντικά &
τυροκομικά προϊόντα – Εμφιαλωμένων ποτών ΚΑΒΑ), που
βρίσκεται στην Τ.Κ. Εξαπλατάνου.

37.

Γνωμοδότηση για την ίδρυση ή μη λαϊκής αγοράς στην Τ.Κ. Γνωμοδότησε θετικά
Φιλώτειας.

38.

Γνωμοδότηση για την κυκλοφορία του υπό δρομολόγηση Γνωμοδότησε θετικά
τουριστικού τρένου στο Λουτράκι μέχρι τα Λουτρά Πόζαρ.

39.

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά το φάκελο Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για έργο/τη δραστηριότητα
με τίτλο: Περιβαλλοντική αδειδότηση της τροποποίησης της
λειτουργίας του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με την
κωδική ονομασία «ΑΨΑΛΟΣ» και κωδικό αριθμό «925» που
ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «WIND HELLAS
Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ» και είναι κατασκευασμένος στο Δήμο
Αλμωπίας, Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, Π.Κ.Μ.

40.

Εισήγηση για την τροποποίηση της αριθμ. 18/2014 απόφασης του Εισηγήθηκε και γνωμοδότησε
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας περί «Καθορισμού θετικά
προς
το
Δημοτικό
κατάλληλων χώρων για την οργανωμένη εγκατάσταση Συμβούλιο.
πλανοδίων».

41.

Γνωμοδότηση για την ίδρυση ή μη λαϊκής αγοράς στην Τ.Κ. Εισηγήθηκε και γνωμοδότησε
Ξιφιανής.
θετικά
προς
το
Δημοτικό
Συμβούλιο.

42.

Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Εγκρίθηκε η ανάκληση της
«Επιχείρηση
Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών άδειας
(ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)», του κ. Χρυσίδη Κυριάκου του Παναγιώτη,
που βρίσκεται στον οικισμό Ριζοχωρίου.

Έγινε γνωστοποίηση στα μέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, των
σχετικών
εγγράφων και
η
Επιτροπή δήλωσε ότι, “σε κάθε
υφιστάμενη
κεραία κινητής
τηλεφωνίας είναι επιφυλακτικοί
ως προς τα επιτρεπόμενα όρια σε
κατοικημένη περιοχή”.

43.
Αίτηση του Εμμανουήλ Μεθοδίου, εκπροσώπου της Εταιρίας Εγκρίθηκε
«ΑΦΟΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΕ», για χορήγηση προέγκρισης άδειας
ίδρυσης
και
λειτουργίας
καταστήματος
υγειονομικού
ενδιαφέροντος «1. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους
γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) και 2. Επιχειρήσεις
αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο
οινοπνευματωδών ποτών», που βρίσκεται στο αγρόκτημα Όρμας
(αριθμ. αγροτεμαχίου 586), δίπλα στην επαρχιακή οδό Όρμας -
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Λουτρακίου.

44.
Αίτηση της κ. Θεοχάρη Θεοχαρούλας του Γεωργίου, για έγκριση Εγκρίθηκε
χορήγησης νέας προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για
το κατάστημα «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ με διάθεση ειδών Κυλικείου
στους συνοδούς και παιδιά», που βρίσκεται στο αγρόκτημα της
Τ.Κ. Αψάλου (δρόμο Ξιφιανής – Αψάλου), λόγω λήξης της
προηγούμενης.
45.

Εγκρίθηκε
Αίτηση της κ. Διαμαντοπούλου Μαρίας του Μιλτιάδη, για
χορήγηση νέας προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος «Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις
προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος (ζεστής και
κρύας κουζίνας) (ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΟΥΖΕΡΙ), που βρίσκεται στην
Τ.Κ. Εξαπλατάνου, λόγω λήξης της προηγούμενης.

46.

Εγκρίθηκε
Αίτηση του κ. Σαββόπουλου Αλέξανδρου, για χορήγηση
προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχειρήσεις Μαζικής εστίασης Προχείρου
γεύματος
(ζεστής
και
κρύας
κουζίνας)
ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΔΙΚΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», που βρίσκεται στην
Τ.Κ. Όρμας.

47.
Υποβολή ΄Εκθεσης βεβαίωσης παράβασης, από την Επιτροπή
Διενέργειας Ελέγχων στους Παιδότοπους του Δήμου Αλμωπίας,
για την επιβολή προστίμου σε εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ
36873/2007, για τον παιδότοπο της κ. Μαχαιρίδου Ειρήνης του
Κυριάκου, (Οβελιστήριο – Αναψυκτήριο, στην ΄Αψαλο).
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Αποφάσισε να διερευνηθεί από
την Επιτρ. Διενέργειας Ελέγχων
στους
Παιδότοπους
Δήμου
Αλμωπίας, αφενός μεν ο λόγος
της
μη
παρουσίας
της
ιδιοκτήτριας της επιχείρησης,
καθόσον υπάρχει πιθανότητα να
υφίσταντο λόγοι ανωτέρας βίας
για τη μη παρουσία της στη
παρούσα
συνεδρίαση
της
Επιτροπής.
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48.
Υποβολή ΄Εκθεσης βεβαίωσης παράβασης, από την Επιτροπή
Διενέργειας Ελέγχων στους Παιδότοπους του Δήμου Αλμωπίας,
για την επιβολή προστίμου σε εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ
36873/2007, για τον παιδότοπο του κ. Αϊνατζή Χρήστο (Καφέ –
Ζαχαροπλαστείο, στην Άψαλο).

49.
Υποβολή ΄Εκθεσης βεβαίωσης παράβασης, από την Επιτροπή
Διενέργειας Ελέγχων στους Παιδότοπους του Δήμου Αλμωπίας,
για την επιβολή προστίμου σε εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ
36873/2007, για τον παιδότοπο της
κ. Μίχου Αντωνία
(Καφετέρια, στην ΄Ορμα).

50.
Υποβολή ΄Εκθεσης βεβαίωσης παράβασης, από την Επιτροπή
Διενέργειας Ελέγχων στους Παιδότοπους του Δήμου Αλμωπίας,
για την επιβολή προστίμου σε εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ
36873/2007, για τον παιδότοπο της κ. Δουρδουμπάκη Θεοδώρας
του Πέτρου (Εστιατόριο –Ταβέρνα, στο Λουτράκι).

51.
Υποβολή ΄Εκθεσης βεβαίωσης παράβασης, από την Επιτροπή
Διενέργειας Ελέγχων στους Παιδότοπους του Δήμου Αλμωπίας,
για την επιβολή προστίμου σε εφαρμογή του άρθρου 10 της
ΚΥΑ 36873/2007, για τον παιδότοπο του κ. Πλέσκα Δημήτριο
του Κων/νου (Εστιατόριο – Ψητοπωλείο, στο Λουτράκι).
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Ανέβαλε το θέμα για συζήτηση σε
άλλη συνεδρίαση προκειμένου
αυτό που επικαλείται ο
κ.
Αϊνατζής Χρήστος με την αριθμ.
πρωτ. 25621/9-9-2015 αίτησή
του,
να το επιβεβαιώσει η
αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας
Ελέγχων στους Παιδότοπους
Δήμου Αλμωπίας με νέο επιτόπιο
έλεγχο της επιχείρησης.
Την μη επιβολή προστίμου, διότι η
ανωτέρω συμμορφώθηκε με τις
υποδείξεις της υπηρεσίας, δεν
υπήρχαν παιχνιδοκατασκευές στο
εν λόγω χώρο του υπαίθριου
παιδότοπου, κατά την ημερομηνία
σφράγισης (30-3-2015), καθώς
επίσης λόγω και της αδυναμίας
καταβολής προστίμου εξ αιτίας
της οικονομικής κρίσης.
Την μη επιβολή προστίμου, διότι
η ανωτέρω συμμορφώθηκε με τις
υποδείξεις της υπηρεσίας, δεν
υπήρχαν παιχνιδοκατασκευές στο
εν λόγω χώρο του υπαίθριου
παιδότοπου, κατά την ημερομηνία
σφράγισης (30-3-2015), καθώς
επίσης λόγω και της αδυναμίας
καταβολής προστίμου εξ αιτίας
της οικονομικής κρίσης.
Την μη επιβολή προστίμου, διότι
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης
θεωρεί ιδιαίτερα δυσμενές μέτρο
η επιβολή του προστίμου με
δεδομένο
μάλιστα
ότι
ο
συγκεκριμένος
επιχειρηματίας
αφαίρεσε της παιχνιδοκατασκευές
και κατά τον επανέλεγχο του
υπαίθριου παιδότοπου από την
αρμόδια επιτροπή του Δήμου
Αλμωπίας, που πραγματοποιήθηκε
στις 10-08-2015, διαπιστώθηκε
ότι
δεν
υπήρχαν
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παιχνιδοκατασκευές στο εν λόγω
χώρο.

52.
Υποβολή ΄Εκθεσης βεβαίωσης παράβασης, από την Επιτροπή
Διενέργειας Ελέγχων στους Παιδότοπους του Δήμου Αλμωπίας,
για την επιβολή προστίμου σε εφαρμογή του άρθρου 10 της
ΚΥΑ 36873/2007, για τον παιδότοπο του κ. Λεμονίδη Γεώργιο,
υπεύθυνο καταστήματος «ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΙΑ
ΟΕ» (Ζαχαροπλαστείο –Πιτσαρία – Σνακ μπαρ, στο Λουτράκι).

53.
Υποβολή ΄Εκθεσης βεβαίωσης παράβασης, από την Επιτροπή
Διενέργειας Ελέγχων στους Παιδότοπους του Δήμου Αλμωπίας,
για την επιβολή προστίμου σε εφαρμογή του άρθρου 10 της
ΚΥΑ 36873/2007, για τον παιδότοπο του κ. Χαραλαμπίδη
Ελευθέριο του Γεωργίου (Αναψυκτήριο και Κολυμβητική
ο
δεξαμενή, στο 2 χλμ. Πιπεριάς – Λουτρακίου).
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Δόθηκε προθεσμία σαράντα (40)
ημερών, από την επίδοση με
αποδεικτικό
της
παρούσας
απόφασης, για τη συμμόρφωση
της ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
& ΣΙΑ ΟΕ, με υπεύθυνο τον κ.
ΛΕΜΟΝΙΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΟ,
(Ζαχαροπλαστείο –Πιτσαρία –
Σνακ μπαρ, στο Λουτράκι), με τις
διατάξεις της ΚΥΑ 36873/2007
(ΦΕΚ 1364/2-8-2007 τεύχος Β΄),
ως προς τη λειτουργία του
παιδότοπου
(παιχνιδοκατασκευές).
Την μη επιβολή προστίμου διότι:
α) προσκόμισε την αριθμ. πρωτ.
23425/14-9-2015 (αριθμός αδείας
24) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΜΕ
ΤΗ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ»,
β)
δεν
υπήρχαν
παιχνιδοκατασκευές στο εν λόγω
χώρο κατά την ημερομηνία
σφράγισης (30-3-2015) και
γ) της αδυναμίας καταβολής
προστίμου
εξ
αιτίας
της
οικονομικής κρίσης.
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54.
Υποβολή ΄Εκθεσης βεβαίωσης παράβασης, από την Επιτροπή
Διενέργειας Ελέγχων στους Παιδότοπους του Δήμου Αλμωπίας,
για την επιβολή προστίμου σε εφαρμογή του άρθρου 10 της
ΚΥΑ 36873/2007, για τον παιδότοπο Λουτρά Λουτρακίου
Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. (Αναψυκτήριο – πισίνα, στα Λουτρά).

Την μη επιβολή προστίμου, διότι
η ανωτέρω Ανώνυμη Εταιρία
συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις
της υπηρεσίας, δεν υπήρχαν
παιχνιδοκατασκευές στο εν λόγω
χώρο του υπαίθριου παιδότοπου,
κατά την ημερομηνία σφράγισης
(30-3-2015), καθώς επίσης λόγω
και της αδυναμίας καταβολής
προστίμου
εξ
αιτίας
της
οικονομικής κρίσης.

55.
Αίτηση
του κ. Ραδόπουλου Ιωάννη του Παναγιώτη, για Εγκρίθηκε
χορήγηση νέας προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος «Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις
προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών
(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), που βρίσκεται στην Τ.Κ. Προμάχων, λόγω
λήξης της προηγούμενης.
56.
Αίτηση της κ. Θεοχάρη Θεοχαρούλας του Γεωργίου, για Εγκρίθηκε
χορήγηση νέας προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, λόγω αλλαγής
κατηγορίας από ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ με διάθεση ειδών κυλικείου
στους συνοδούς και παιδιά, σε Επιχείρηση μαζικής εστίασης
προχείρου γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) ήτοι:
(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΕ
ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ).
57.

Εισηγήθηκε προς το Δημ. Σ/λιο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό για να καθορίσει τις θέσεις
θέσεων περιπτέρων, στην περιοχή του Δήμου Αλμωπίας.
περιπτέρων, σύμφωνα και με το
αριθμ. πρωτ. 27110/21-9-2015
έγγραφο του Τμήματος Τοπικής
Οικον.
Ανάπτυξης
Δήμου
Αλμωπίας.

58.
Αναβολή συνεδρίασης (13-11-2015) λόγω έλλειψης απαρτίας .
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Αναβλήθηκε η συνεδρίαση λόγω
έλλειψης απαρτίας .
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59.
Αίτηση της κ. Ταραλίδου Αγγελικής του Δημητρίου,
για Εγκρίθηκε
χορήγηση νέας προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχειρήσεις
Λιανικής διάθεσης τροφίμων» (Παντοπωλείο – οπωροπωλείο),
που βρίσκεται στον οικισμό Ριζοχωρίου, λόγω λήξης της
προηγούμενης.
60.
Αίτηση του κ. Λόγγου Θωμά του Γεωργίου, για χορήγηση νέας Εγκρίθηκε
προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς
και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών
ποτών (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ)», που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ξιφιανής,
λόγω λήξης της προηγούμενης.

61.
Αίτηση του κ. Παπαδόπουλου Ελευθέριο του Θεοφυλάκτου, για Εγκρίθηκε
χορήγηση νέας προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Επιχειρήσεις
αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο
οινοπνευματωδών ποτών (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)», που βρίσκεται στην
Τ.Κ. Νότιας, λόγω λήξης της προηγούμενης.

62.
Έγγραφο της προϊσταμένης του Τμήματος Τοπικής &
Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Αλμωπίας, για την ανάκληση
΄Αδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ), που βρίσκεται στην Αριδαία.

Αναβολή συζήτησης του θέματος
σε
άλλη
συνεδρίαση
της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για
ενημέρωση από την αρμόδια
υπάλληλο του Δήμου, σχετικά με
το παρόν θέμα.

Έγγραφο της προϊσταμένης του Τμήματος Τοπικής &
Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Αλμωπίας, για την ανάκληση
΄Αδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ), που βρίσκεται
στην Τ.Κ. Αρχαγγέλου.

Αναβολή συζήτησης του θέματος
σε
άλλη
συνεδρίαση
της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για
ενημέρωση από την αρμόδια
υπάλληλο του Δήμου, σχετικά με
το παρόν θέμα.

63.

64.

Αναβολή συζήτησης του θέματος
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την επέκταση της σε άλλη
συνεδρίαση
της
λαϊκής αγοράς Αριδαίας, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας.
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65.

Συντάσσει
την
Έκθεση
Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας πεπραγμένων της Επιτροπής
Ζωής του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2014 (άρθρο 73 παρ.2 του Ποιότητας
Ζωής
Δήμου
Ν.3852/2010).
Αλμωπίας, για το έτος 2014.

66.

Αναβολή συζήτησης του θέματος
σε
άλλη
συνεδρίαση
της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ανακοίνωση εγγράφων.

67.
Αίτηση του κ. Χρυσίδη Κυριάκου του Παναγιώτη, για χορήγηση Εγκρίθηκε
προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχειρήσεις Αναψυχής καθώς &
επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών
ποτών (ΚΑΦΕΝΕΙΟ), που βρίσκεται στον οικισμό Ριζοχωρίου.
68.

Εισηγείται προς το Δημοτικό
Καθορισμός θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου Συμβούλιο για τον καθορισμό
εμπορίου.
θέσεων για την άσκηση υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου, με την
προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται
η ομαλή διέλευση οχημάτων και
πεζών.

69.
Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ., που ΄Εγινε γνωστοποίηση, στα μέλη
αφορά το φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
(ΜΠΕ) για την Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. μονάδας επεξεργασίας των σχετικών εγγράφων.
και προσωρινής αποθήκευσης αδρανών και ΑΕΚΚ (φορέας:
«ΑΤΛΑΣ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Ε.Π.Ε.») και παραγωγής
ασφαλτομίγματος (φορέας: «ΑΤΛΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ε.Π.Ε.
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
‘ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.’, πρώην
‘ΑΓΖΙΓΙΟΚΑΡΟΓΛΟΥ Μ. Ο.Ε.’).
70.

Ανακοίνωση εγγράφων

Έγινε ανακοίνωση διαφόρων
εγγράφων, με τα συνημμένα
σχετικά,
για ενημέρωση των
μελών της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, χωρίς να ληφθεί κάποια
απόφαση.

71.

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την επέκταση της Εισηγήθηκε για τη λήψη σχετικής
λαϊκής αγοράς Αριδαίας, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου της απόφασης για τη λαϊκή αγορά
Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας.
Αριδαίας, έτσι ώστε ανάλογα με
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την
οριοθέτηση
και
τη
διαγράμμιση των χώρων της
λαϊκής αγοράς και την εφαρμογή
των νέων μέτρων των πάγκων
των
πωλητών
οποιοδήποτε
μετακίνηση απαιτηθεί να γίνει στα
εφιστάμενα όρια προς τη μεριά
στο «Δασάκι» Αριδαίας.
72.

Αίτηση του κ. Λεπίτκου Θωμά του Χρήστου, για χορήγηση νέας Εγκρίθηκε
προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης –
προχείρου
γεύματος
(ζεστής
και
κρύας
κουζίνας)
(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)», στην Κοινοπραξία με την επωνυμία
«ΛΕΠΙΤΚΟΣ Θ. – ΚΩΤΣΟΣ Γ. – ΛΙΟΥΓΑΣ Δ.», που βρίσκεται
εντός της περιοχής των Λουτρών Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας,
λόγω λήξης της προηγούμενης.

73.

Έγγραφο της προϊσταμένης του Τμήματος Τοπικής & Οικονομικής
Ανάπτυξης Δήμου Αλμωπίας, για την ανάκληση ΄Αδειας Ίδρυσης &
Λειτουργίας
Καταστήματος
Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος
(ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ), που βρίσκεται στην Αριδαία.

Έδωσε
το εύλογο χρονικό
διάστημα της τακτοποίησης των
γραφειοκρατικών θεμάτων, για το
κατάστημα, το αργότερο έως 3101-2016.
Εάν
δεν
έχουν
υλοποιηθεί, μέχρι και την 31-12016, οι απαραίτητες διαδικασίες
που
απαιτούνται
για
το
κατάστημα, έγκρινε την ανάκληση
της
άδειας
ίδρυσης
και
λειτουργίας του καταστήματος
χωρίς τη λήψη άλλης απόφασης.

74.

Έγγραφο της προϊσταμένης του Τμήματος Τοπικής & Οικονομικής
Ανάπτυξης Δήμου Αλμωπίας, για την ανάκληση ΄Αδειας Ίδρυσης &
Λειτουργίας
Καταστήματος
Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος
(ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ), που βρίσκεται στην Τ.Κ.
Αρχαγγέλου.

΄Εγκρινε
την ανάκληση της
άδειας, για να βγάλει νέα άδεια ο
ιδιοκτήτης του καταστήματος
διότι,
το κατάστημα, που
λειτουργεί,
,
διαπιστώθηκε
ουσιώδης
τροποποίηση
των
υγειονομικών όρων λειτουργίας
του.

75.

Αίτηση του κ. Μεθοδίου Εμμανουήλ του Νικολάου, για χορήγηση Εγκρίθηκε
νέας προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος «1. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης
πλήρους γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) και 2. Επιχειρήσεις
αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο
οινοπνευματωδών ποτών», που βρίσκεται στο αγρόκτημα Όρμας
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(αριθμ. αγροτεμαχίου 586), δίπλα στην επαρχιακή οδό Όρμας Λουτρακίου.
76.

Παραχώρηση δημοτικής έκτασης για την ανάπτυξη εργοταξίου της
Κ/ξίας Τέδρα ΑΤΕ – Ναούμ Σ.Θ. ΑΤΕ, Ανάδοχος Κ/ξια του Έργου
«Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων οικισμού
Αριδαίας».

Γνωμοδότησε
θετικά προς το
Δημοτικό Συμβούλιο επί της
παραχώρησης
χρήσης
της
δημοτικής έκτασης

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας, συγκροτήθηκε κατόπιν εκλογής των μελών της, από το
Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την αριθμ 153/7-9-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Ειδικής
Συνεδρίασης, για την περίοδο από 1-9-2014 έως 5-3-2017, βάσει του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),
καθώς επίσης έγινε αντικατάσταση μελών με την αριθμ. 39/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, στη διάρκεια του 2015 η Επιτροπή πραγματοποίησε δεκαπέντε (15)
συνεδριάσεις εκ των οποίων οι δύο (2) αναβλήθηκαν λόγω έλλειψης απαρτίας και έλαβε συνολικά εβδομήντα έξι
(76) αποφάσεις και εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Για τη λήψη των αποφάσεων και των εισηγήσεων αυτών, η Επιτροπή συνεργάστηκε στη διάρκεια του έτους
με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, όπως το Γραφείο χορήγησης αδειών καταστημάτων, το Γραφείο Τεχνικών
Υπηρεσιών, Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.
Στο πλαίσιο των συνεργασιών αυτών, επιδιώχθηκε, όχι μόνο η επαρκής κάλυψη των θεμάτων, αλλά και η
ανταπόκριση στα αιτήματα των δημοτών και άλλων θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, προς
αντιμετώπιση.¨
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπία, έτους 2015 (άρθρο 73 παρ.2 του Ν.3852/2010), σύμφωνα με την
ανωτέρω εισήγηση.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του:
1. Την αριθμ.62/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2. .το άρθρο 73 παρ.2 του Ν.3852/2010 και κατόπιν διαλογικής συζήτηση έτσι όπως καταγράφηκε στα
μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αριθμ. 14/2016 συνεδρίασης Δ.Σ.

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλμωπίας,
έτους 2015, έτσι όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στην εισήγηση της παρούσας, σύμφωνα και με την
αριθμ.62/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 255/2016
……………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 19-12-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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