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        ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

               ΝΟΜΟ  ΠΔΛΛΑ 

           ΓΖΜΟ     ΑΛΜΧΠΗΑ                                                     

          ΣΜΖΜΑ  ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ                                 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 
            ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 

     

      ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ην Πξαθηηθό ηεο πλεδξίαζεο αξηζκ. 12/2016 ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 

Εωήο ηνπ  Γήκνπ  Αικωπίαο 

 

Αξηζκ.  Απφθ.: 62/2016 ΘΔΜΑ_1o: ύληαμε εηήζηαο έθζεζεο πεπξαγκέλωλ ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο ηνπ Γήκνπ Αικωπίαο, έηνπο 

2015 (άξζξν 73 παξ.2 ηνπ Ν.3852/2010).  

             

          ηελ Αξηδαία θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζήκεξα 1  Γεθεκβξίνπ  2016 

εκέξα Πέκπηε  θαη ψξα 10.30΄  κ.κ. ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο  

ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, χζηεξα απφ έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 31573/25-11-2016,  πνπ δφζεθε ζην θάζε κέινο ρσξηζηά, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ λ.3852/10.  

 Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί 

ζπλφινπ επηά (7) κειψλ ήηαλ παξφληα ηέζζεξα (4), δειαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ  ΑΠΟΝΣΔ 

1. Μπίλνο  Γεκήηξηνο  (Γήκαξρνο σο 

Πξφεδξνο Δ.Π.Ε.) 

 1. Βέζθνο Γεκήηξηνο (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

2. Γεσξγίνπ Υξήζηνο  (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.)  2.  Κεηηθίδεο Ησάλλεο (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

3. Γφληζνο Υξήζηνο  (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.)     3.  Καιδεξεκηδή  Γέζπνηλα 

(Αληηπξφεδξνο ηεο Δ.Π.Ε.) 

4.  Μπαγθή  Αηθαηεξίλε  (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

  (πνπ  δελ παξνπζηάζζεθαλ αλ θαη 

θιήζεθαλ λφκηκα) 

  

           ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. 

Ηληδεκπαηδάθε Γήκεηξα,   γηα ηελ ηήξεζε ησλ Πξαθηηθψλ.  

           Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θ. Μπίλνο Γεκήηξηνο, θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, είπε ηα παξαθάησ: 

           χκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010 ε Δπηηξνπή 

Πνηφηεηαο Εσήο ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ ζηνπο ηνκείο 

αξκνδηφηεηάο ηεο, ε νπνία ζπδεηείηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην.  

           Πξνηείλσ λα ζπληάμνπκε ηελ  Έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηφηεηαο Εσήο Γήκνπ  Αικσπίαο, γηα ην έηνο 2015  θαη  λα ηελ ππνβάιινπκε 

ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξνο ζπδήηεζε θαη έγθξηζε. 
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          Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη έιαβε ππφςε 

ηεο ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010, 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ      ΟΜΟΦΧΝΑ  
 

           πληάζζεη  ηελ Έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο 

Γήκνπ  Αικσπίαο, γηα ην έηνο 2015,   ε νπνία έρεη σο εμήο:  

 

ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής  

 
   

ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ ΔΣΟΤ 2015 

Ν.3852/2010 ΑΡΘΡΟ 73 ΠΑΡ. 2  

ΑΡΗΓΑΗΑ 
 

 

 

ΓΔΝΗΚΑ 

 

     χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/7-6-2010) κε ζέκα “Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο”  θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 73, ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο 

ζπλίζηαηαη ζε Γήκνπο άλσ ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) θαηνίθσλ θαη είλαη 

απνθαζηζηηθφ θαη εηζεγεηηθφ φξγαλν άζθεζεο ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ Πνηφηεηα Εσήο, 
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ηε ρσξνηαμία, ηελ πνιενδνκία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αξκνδηνηήησλ 

ηνπ Γήκνπ. 

         Καηά ηελ άζθεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ αξκνδηνηήησλ ηεο ε Δπηηξνπή 

Πνηφηεηαο Εσήο ιακβάλεη εηδηθή κέξηκλα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ δξάζεσλ πνπ 

απνβιέπνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ελ γέλεη ηελ εμππεξέηεζε  ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο. 

Δηδηθφηεξα, νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο είλαη: 

A. Άδεηεο θαηαζηεκάηωλ - ιεηηνπξγία κνπζηθήο 

η) ε ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ κεηά απφ 

πξνέιεγρν ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, 

ηη) ε αλάθιεζε ή ε νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

θαηαζηεκάησλ επηρεηξήζεσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, 

ηηη) ε ρνξήγεζε ή αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αξκνδηφηεηα γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο 

θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ ρνξήγεζε 

ηεο άδεηαο κνπζηθήο πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ απνθαζηζηηθψλ 

αξκνδηνηήησλ  ησλ ζπκβνπιίσλ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, φηαλ πξφθεηηαη γηα 

θαηάζηεκα ή επηρείξεζε πνπ βξίζθεηαη εληφο ηεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο 

δεκνηηθήο θνηλφηεηαο  (άξζξν 83, παξ.1 ηνπ Ν.3852/2010). 

Β. Δηζεγήζεηο πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην 

η) γηα  ηε ιήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ  ησλ άξζξσλ 79 &82 ηνπ Κ.Γ.Κ. 

ηη) γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ  γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο  

ηηη) γηα ζέκαηα ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ, πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγήο ξπζκηζηηθψλ 

ζρεδίσλ, νηθηζηηθήο νξγάλσζεο αλνηθηψλ πφιεσλ, εθαξκνγήο Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ 

ρεδίνπ (Γ.Π..), πνιενδνκηθψλ κειεηψλ, αλάπιαζεο πεξηνρψλ, πνιενδνκηθψλ 

επεκβάζεσλ, ρξεκαηνδφηεζεο  πξνγξακκάησλ αλάπιαζεο, αλαζπγθξφηεζεο 

ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ, πνιενδνκηθήο αλακφξθσζεο πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ, 

απνδεκίσζεο ξπκνηνκνχκελσλ, πνιενδνκηθψλ ξπζκίζεσλ, εηζθνξάο ζε γε ή ζε   

ρξήκα, πεξηνρψλ εηδηθά ξπζκηδφκελεο πνιενδφκεζεο (Π.Δ.Ρ.Π.Ο.) θαη έγθξηζεο 

πνιενδνκηθψλ κειεηψλ, 

ηηη) γηα ζέκαηα θαζνξηζκνχ ρξήζεσλ γεο. 

      ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ θαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 

ηνπ Ν.3852/2010, ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ζπληάζζεη εηήζηα Έθζεζε 

πεπξαγκέλσλ, φπνπ απνηππψλνληαη νη ελέξγεηεο νη ελ γέλεη δξαζηεξηφηεηεο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

        Ζ έθζεζε πεξηιακβάλεη θαη πνζνηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ, ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ  θαη ηηο ιεθζείζεο  απνθάζεηο  θαη 

πνηνηηθά πνπ αθνξνχλ ηα ζέκαηα ζην πιαίζην ησλ ηνκέσλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. 

     ην πιαίζην φζσλ πξναλαθέξζεθαλ, γηα ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ 

Γήκνπ Αικσπίαο θαη γηα ην έηνο 2015, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα δεδνκέλα:  
                                  

                                             ΔΠΗΣΡΟΠΖ  ΠΟΗΟΣΖΣΑ  ΕΧΖ  

ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΧΠΗΑ,  ΔΣΟΤ 2015 

 

  

ΤΝΘΔΖ  ΔΠΗΣΡΟΠΖ  ΠΟΗΟΣΖΣΑ  ΕΧΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ  

ΑΛΜΧΠΗΑ, ΔΣΟΤ 2015 

1) Μπίλνο  Γεκήηξηνο – Πξόεδξνο 

2) Καιδεξεκηδή  Γέζπνηλα -Αληηπξόεδξνο  
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3) Γεωξγίνπ Υξήζηνο, Σαθηηθό Μέινο  

4) Βέζθνο Γεκήηξηνο, Σαθηηθό Μέινο  

5) Γόληζνο Υξήζηνο, Σαθηηθό Μέινο  

6) Κεηηθίδεο Ηωάλλεο, Σαθηηθό Μέινο   

7) εθάθεο  Γηάλλεο (Ήηαλ κέινο ηεο επηηξνπήο κόλν γηα ηε 1ε ζπλεδξίαζε 

ιόγω παξαίηεζεο,  ζηε ζπλέρεηα έγηλε αληηθαηάζηαζε κε ηελ Μπαγθή  

Αηθαηεξίλε), Σαθηηθό Μέινο 

8) Μπαγθή Αηθαηεξίλε (Από ηε 2ε ζπλεδξίαζε θαη κεηά), Σαθηηθό Μέινο. 

        

     Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο Γήκνπ Αικωπίαο, θαηά ην έηνο 2015, 

πξαγκαηνπνίεζε  δεθαπέληε  (15) ζπλεδξηάζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη δύν (2) 

αλαβιήζεθαλ ιφγσ έιιεηςεο απαξηίαο θαη έιαβε ζπλνιηθά  εβδνκήληα έμη  (76) 

απνθάζεηο πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, φπσο ρνξεγήζεηο  πξνεγθξίζεσλ ή 

αλαθιήζεσλ αδεηψλ θαηαζηεκάησλ, ρνξεγήζεηο αδεηψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, 

θαλνληζηηθέο  απνθάζεηο (θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ), απνθάζεηο  αλαπιάζεσλ 

πεξηνρψλ, απνδεκηψζεσλ ξπκνηνκνχκελσλ, εηζθνξάο ζε γε ή ζε ρξήκα θιπ. 

 ΤΝΟΠΣΗΚΑ  ΟΗ  ΛΖΦΘΔΗΔ  ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΖ  ΔΠΗΣΡΟΠΖ  

ΠΟΗΟΣΖΣΑ  ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ  ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: 

A. Καηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο (άξζξν 73 παξ.1 ,πεξ. Α ηνπ 

Ν.3852/2010)  

-κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 83  ηνπ Ν.3852/2010 “Αξκνδηφηεηεο ζπκβνπιίνπ 

δεκνηηθήο θνηλφηεηαο”-  (ζπλνιηθά 43  απνθάζεηο) : 

 Υνξήγεζε ή κε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ:  

ηξηάληα ηέζζεξηο (34) απνθάζεηο. 

 Αλάθιεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ:  δύν (2) 

απνθάζεηο. 

 Αλαβνιή ζπδήηεζεο γηα αλάθιεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαηαζηεκάησλ θαη 

επηρεηξήζεσλ:  δύν (2) απνθάζεηο. 

 Πξνζεζκία γηα ππνβνιή  δηθαηνινγεηηθψλ, ζρεηηθά κε θαηαζηήκαηα πνπ 

έρνπλ πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο:  κία  (1) απόθαζε 

 Υνξήγεζε άδεηαο κνπζηθψλ νξγάλσλ:  ηέζζεξηο (4) απνθάζεηο  

Β. Δηζεγήζεηο ζην Γεκνηηθό πκβνύιην (ζπλνιηθά 13 απνθάζεηο): 

      1) Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, γηα ζέκαηα θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ.  

Διήθζεζαλ ηξεηο  (3) απνθάζεηο  

2)Γλσκνδφηεζε πξνο ην Γεκνηηθφ /ιην, γηα  παξαρψξεζε ρξήζεο δεκνηηθήο 

έθηαζεο. Διήθζε  κία (1) απφθαζε.  

3)Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, γηα ζέκαηα πεξηπηέξσλ. Διήθζε  

κία (1) απφθαζε.  

4)Δηζεγήζεηο πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, γηα ζέκαηα Λατθψλ Αγνξψλ, 

ζηάζηκνπ εκπνξίνπ θαη νξγαλσκέλε εγθαηάζηαζε πιαλνδίσλ.  Διήθζεζαλ 

επηά (7) απνθάζεηο  

5) Γλσκνδφηεζε πξνο ην Γεκνηηθφ /ιην, γηα ηελ θπθινθνξία ηνπξηζηηθνχ 

ηξέλνπ ζην Λνπηξάθη. Διήθζε  κία (1) απφθαζε.  

Γ.  Λνηπά Θέκαηα:  (ζπλνιηθά 20  απνθάζεηο):  
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1. Μία (1) απφθαζε γηα ζέκαηα ππαίζξησλ δεκνηηθψλ παηδηθψλ  ραξψλ.   

2. Μία (1) απφθαζε γηα ηε ζχληαμε έθζεζεο  πεπξαγκέλσλ  ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηφηεηαο Εσήο, έηνπο 2014. 

3. Γύν  (2) απνθάζεηο, πνπ αθνξνχλ αλαθνηλψζεηο δηαθφξσλ  εγγξάθσλ, πνπ 

απεπζχλνληαη πξνο ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο.          
4.  Γύν  (2) απνθάζεηο γηα αλαβνιή ζπλεδξίαζεο ιφγσ έιιεηςεο απαξηίαο.  

5. Μία (1) απφθαζε  γηα ζπλαίλεζε ηνπνζέηεζεο πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ 

ζήκαλζεο ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (αμηνζέαηα), πνπ πξνηάζεθαλ ζην 

πιαίζην ηεο πξάμεο “Living history – living nature”. 

6. Δλλέα  (9) απνθάζεηο γηα ζέκαηα  παηδφηνπσλ.  

7. Σέζζεξηο (4) απνθάζεηο γηα αλαθνηλψζεηο πεξηβαιινληηθψλ αδεηνδνηήζεσλ, 

πεξηβαιινληηθψλ  φξσλ  θαη κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

(Αλαθνηλψζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο).   

ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ, ΟΗ ΑΠΟΦΑΔΗ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ, ΔΣΟΤ 2015, 

ΚΑΣ' ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 

Α/Α ΘΔΜΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ 

1. 
Γλσκνδφηεζε γηα ηελ ίδξπζε ή κε ιατθήο αγνξάο ζηελ 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Ξηθηαλήο.  

Βάζεη ησλ ζρεηηθψλ 

εηζεγήζεσλ, γλσκνδνηεί 

αξλεηηθά γηα ηελ ίδξπζε 

ιατθήο αγνξάο ζηελ Σνπηθή 

Κνηλφηεηα Ξηθηαλήο.  

2. 
Αίηεζε ηνπ θ. Πνπζίλε Αξγπξίνπ  ηνπ Γεκεηξίνπ, γηα ηε 

ρνξήγεζε άδεηαο κνπζηθψλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκά ηνπ 

«ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ», πνπ βξίζθεηαη ζηελ Σ.Κ. Γσξνζέαο. 

Δγθξίζεθε 

3. 
Γλσκνδφηεζε πξνο  ην Γεκνηηθφ πκβνχιην,  γηα ην 

ρέδην Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Αζιεηηθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ.  

Δγθξίζεθε 

4. 
Γλσκνδφηεζε πξνο  ην Γεκνηηθφ πκβνχιην,  γηα ην 

ρέδην Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ 

Κνηκεηεξίσλ.  

Δγθξίζεθε 

5. 
Γλσκνδφηεζε πξνο  ην Γεκνηηθφ πκβνχιην,  γηα ην 

ρέδην Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο Γήκνπ Αικσπίαο. 

Δγθξίζεθε 

6. 
 Αίηεζε ηνπ   θ.  Περιηβαλίδε Διεπζεξίνπ,  γηα έγθξηζε 

ρνξήγεζεο πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο, γηα ην θαηάζηεκα «Δπηρεηξήζεηο καδηθήο 

εζηίαζεο-πξνρείξνπ  γεχκαηνο (δεζηήο  θαη θξχαο 

θνπδίλαο) (ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ – ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ)»,  κε 

έδξα ηελ Σ.Κ. Πνιπθάξπεο. 

Δγθξίζεθε 
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7. 
Αίηεζε ηεο θ. Καξαζαββίδνπ  Βαζηιηθήο ηνπ Παχινπ,  

γηα έθδνζε λέαο απφθαζεο, γηα ηελ ρνξήγεζε 

πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο «Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο πιήξνπο  

γεχκαηνο (δεζηήο θαη θξχαο θνπδίλαο) (ΚΤΛΗΚΔΗΟ), 

ζην ρψξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο θαγεία 

Αικσπίαο Α.Δ. (1
ν
  ρηιηφκεηξν Φηιψηεηαο – 

Φνχζηαλεο), ιφγσ ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο απφθαζεο 

ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο  (αξηζκ. 54/2014). 

Δγθξίζεθε 

8. 
Αίηεζε ηνπ θ. Κσηζίδε  Θσκά ηνπ Γεσξγίνπ,  γηα 

έθδνζε λέαο απφθαζεο, γηα ηελ ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο 

άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

«Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο πξνρείξνπ γεχκαηνο – 

επηρεηξήζεηο αλαςπρήο   θαζψο θαη επηρεηξήζεηο 

πξνζθνξάο θαηά θχξην ιφγν νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ  

(ΚΑΦΔ – ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΟ),  πιεζίνλ ηνπ Γεληθνχ 

Λπθείνπ Δμαπιαηάλνπ, ιφγσ ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο 

απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο 

(αξηζκ.51/2014)  θαη πξνζζήθεο επηπιένλ 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Δγθξίζεθε 

9. 
Αίηεζε ηνπ θ. Σζακπνχιε  Υξήζην ηνπ Κσλζηαληίλνπ,  

γηα έγθξηζε ρνξήγεζεο λέαο πξνέγθξηζεο άδεηαο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, γηα ην θαηάζηεκα 

«Δπηρεηξήζεηο αλαςπρήο θαζψο & επηρεηξήζεηο 

πξνζθνξάο θαηά θχξην ιφγν νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ  

– Δπηρεηξήζεηο καδηθήο  εζηίαζεο  πιήξνπο  γεχκαηνο  

(δεζηήο θαη θξχαο θνπδίλαο) (ΚΑΦΔ -ΟΤΕΔΡΗ)», κε 

έδξα ηελ Σ.Κ. Αξραγγέινπ. 

Δγθξίζεθε 

10. 
Αίηεζε ηεο  Κνηλνπξαμίαο κε ηελ επσλπκία 

«ΛΔΠΗΣΚΟ Θ.-ΚΧΣΟ Γ. – ΛΗΟΤΓΑ Γ.»,  γηα 

έγθξηζε ρνξήγεζεο πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο, γηα ην θαηάζηεκα «Δπηρεηξήζεηο καδηθήο 

εζηίαζεο-πξνρείξνπ  γεχκαηνο (δεζηήο  θαη θξχαο 

θνπδίλαο) (ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ)»,  πνπ  βξίζθεηαη εληφο 

ηεο πεξηνρήο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο 

Α.Δ.».  

Δγθξίζεθε 

 

 

11. 
Αίηεζε ηνπ   θ.  παλίδε  Ησάλλε ηνπ Υαξάιακπνπ,  γηα 

έγθξηζε ρνξήγεζεο πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο, γηα ην θαηάζηεκα «Δπηρεηξήζεηο Αλαςπρήο 

θαζψο & επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο θαηά θχξην ιφγν 

νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ (ΚΑΦΔ) – Δπηρεηξήζεηο 

καδηθήο εζηίαζεο – πξνρείξνπ γεχκαηνο  (δεζηήο  θαη 

θξχαο θνπδίλαο) (ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ)»,  κε έδξα ηελ Σ.Κ. 

Δγθξίζεθε 
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Αςάινπ. 

12. Αίηεζε ηνπ   θ.  Οπζηαπαζίδε Γεκήηξην ηνπ Παχινπ,  γηα 

έγθξηζε ρνξήγεζεο πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο, γηα ην θαηάζηεκα «Δπηρεηξήζεηο καδηθήο 

εζηίαζεο-πξνρείξνπ  γεχκαηνο (δεζηήο  θαη θξχαο 

θνπδίλαο) (ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ)»,  κε έδξα ηελ Σ.Κ. Αςάινπ. 

Δγθξίζεθε 

13. 
Αίηεζε ηεο θ. Σαξαιίδνπ Αγγειηθήο ηνπ Γεκεηξίνπ,  

γηα ρνξήγεζε λέαο πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

«Δπηρεηξήζεηο Ληαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ» 

(Παληνπσιείν – νπσξνπσιείν, πνπ βξίζθεηαη  ζηνλ  

νηθηζκφ  Ρηδνρσξίνπ,  ιφγσ ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο. 

Δγθξίζεθε 

14. Αίηεζε ηεο  θ. Κνληίδνπ  ηπιηαλήο ηνπ Υξηζηφδνπινπ,  

γηα ρνξήγεζε λέαο πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

«Δπηρεηξήζεηο Ληαληθήο Γηάζεζεο Σξνθίκσλ 

(Παληνπσιείν – Οπσξνπσιείν», πνπ βξίζθεηαη  ζηνλ 

νηθηζκφ Ρηρνρσξίνπ,, ιφγσ ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο. 

Δγθξίζεθε 

 

15. Αίηεζε ηνπ θ. Παπαδφπνπινπ Διεπζεξίνπ ηνπ 

Θενθπιάθηνπ,  γηα ρνξήγεζε λέαο πξνέγθξηζεο άδεηαο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο «Δπηρεηξήζεηο αλαςπρήο θαζψο θαη 

επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο θαηά θχξην ιφγν 

νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ (ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ)», πνπ 

βξίζθεηαη  ζηελ Σ.Κ. Νφηηαο,  ιφγσ ιήμεο ηεο 

πξνεγνχκελεο. 

Δγθξίζεθε 

16. Αίηεζε ηνπ θ. Πηιάηνπ Γεκεηξίνπ  ηνπ Νηθνιάνπ,  γηα 

ρνξήγεζε λέαο πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

«Δπηρεηξήζεηο αλαςπρήο θαζψο θαη επηρεηξήζεηο 

πξνζθνξάο θαηά θχξην ιφγν νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ -  

Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο πιήξνπο γεχκαηνο 

(δεζηήο θαη θξχαο θνπδίλαο)  ΚΑΦΔ - ΟΤΕΔΡΗ», πνπ 

βξίζθεηαη  ζηελ Σ.Κ. Πνιπθάξπεο,  ιφγσ ιήμεο ηεο 

πξνεγνχκελεο. 

Δγθξίζεθε 

17. Αίηεζε ηνπ θ. Ραδφπνπινπ Ησάλλε ηνπ Παλαγηψηε,  γηα 

ρνξήγεζε λέαο πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

«Δπηρεηξήζεηο αλαςπρήο θαζψο θαη επηρεηξήζεηο 

πξνζθνξάο θαηά θχξην ιφγν νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ 

(ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ)», πνπ βξίζθεηαη  ζηελ Σ.Κ. Πξνκάρσλ,  

ιφγσ ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο. 

Δγθξίζεθε 

18. Αίηεζε ηεο θ. Γηακαληνπνχινπ Μαξίαο ηνπ Μηιηηάδε,  

γηα ρνξήγεζε λέαο πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

«Δπηρεηξήζεηο αλαςπρήο θαζψο θαη επηρεηξήζεηο 

Δγθξίζεθε 
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πξνζθνξάο θαηά θχξην ιφγν νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ – 

Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο πξνρείξνπ γεχκαηνο 

(δεζηήο θαη θξχαο θνπδίλαο) (ΚΑΦΔΝΔΗΟ – 

ΟΤΕΔΡΗ)», πνπ βξίζθεηαη  ζηελ Σ.Κ. Δμαπιαηάλνπ,  

ιφγσ ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο. 

19.  Απάληεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Διέγρσλ ζηνπο 

Παηδφηνπνπο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, ζρεηηθά κε ηνπο 

παηδφηνπνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ: α) ζην Δζηηαηφξην – 

Καθεηέξηα ζην  2
ν
 ρικ Πηπεξηάο – Λνπηξαθίνπ, ηεο θ. 

Υαξαιακπίδνπ Γεσξγίαο,  β) ζην Αλαςπθηήξην – 

εζηηαηφξην «Γαζάθη» ζηελ Αξηδαία, ηεο θ. Καξαπάλνπ 

Παληειίηζαο θαη γ) ζην μελνδνρείν ΝΔΟΝ ζηα Λνπηξά,  

ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ. 

Απνθάζηζε νκφθσλα φηη, 

γηα ηελ α) πεξίπησζε, 

ππεχζπλνο είλαη ν Δ.Ο.Σ., ηα 

ειεγθηηθά απηνχ φξγαλα είλαη 

αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν, γηα 

ηελ β) πεξίπησζε, εκπίπηνπλ 

ζηελ θαηεγνξία ειέγρνπ 

παηδηθήο ραξάο θαη δελ 

πξνζδίδεηαη ε έλλνηα ηνπ 

παηδφηνπνπ θαη γηα ηελ γ) 

πεξίπησζε, δήηεζε  απφ ηελ 

Δπηηξ. Γηελ. Διέγρσλ ζηνπο 

Παηδφηνπνπο, γηα ηελ 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε  

ζρεηηθά κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ρψξν παηρληδνθαηαζθεπψλ.  

20. Δηζήγεζε γηα ζπλαίλεζε  ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε 

πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο ησλ ζεκείσλ 

ελδηαθέξνληνο (αμηνζέαηα),  πνπ πξνηάζεθαλ ζην 

πιαίζην ηεο πξάμεο “Living history- living nature”,  θαη 

απνηειεί ηελ Γξάζε 5.3 ηεο  ζχκβαζεο: “Γξάζεηο 

δεκνζηφηεηαο, θαιιηηερληθήο αλάδεημεο θαη 

δεκηνπξγίαο ζεκαηηθψλ δηαδξνκψλ ζην Γήκν 

Αικσπίαο”. 

πλαίλεζε γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ 42 

πηλαθίδσλ ηεο Γξάζεο 5.3 ηεο  

ζχκβαζεο. 

21. 
 Αίηεζε ηεο   θ.  Σζνπάλνγινπ νθίαο ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ,  γηα έγθξηζε ρνξήγεζεο πξνέγθξηζεο 

άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, γηα ην θαηάζηεκα 

«Δπηρεηξήζεηο Ληαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ  

(Παληνπσιείν – Πξαηήξην άξηνπ)»,  κε έδξα ηελ Σ.Κ. 

Πνιπθάξπεο.  

Δγθξίζεθε 

22. Αίηεζε ηνπ   θ.  Γήκηζε  Γεσξγίνπ ηνπ Υξήζηνπ,  γηα 

έγθξηζε ρνξήγεζεο πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο, γηα ην θαηάζηεκα «ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ ΠΛΖΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ – 

Εεζηήο θαη θξχαο θνπδίλαο (ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ),   πνπ 

βξίζθεηαη επί ηεο επαξρηαθήο νδνχ ΄Οξκαο – 

Λνπηξαθίνπ. 

Δγθξίζεθε   
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23. Αίηεζε ηεο   θ.  Θενράξε Θενραξνχιαο ηνπ Γεσξγίνπ,  

γηα έγθξηζε ρνξήγεζεο πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο, γηα ην θαηάζηεκα «ΠΑΗΓΟΣΟΠΟ κε 

δηάζεζε εηδψλ Κπιηθείνπ ζηνπο ζπλνδνχο θαη παηδηά»,   

πνπ βξίζθεηαη ζην αγξφθηεκα ηεο Σ.Κ. Αςάινπ (δξφκν 

Ξηθηαλήο – Αςάινπ). 

Δγθξίζεθε   

24. 
Αίηεζε ηεο  θ.  Παξίζζε Διεπζεξίαο  ηνπ Υξήζηνπ,  γηα 

έγθξηζε ρνξήγεζεο λέαο πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο, γηα ην θαηάζηεκα «Δπηρεηξήζεηο 

καδηθήο εζηίαζεο-πξνρείξνπ  γεχκαηνο (δεζηήο  θαη 

θξχαο θνπδίλαο) (ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ – 

ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ)»,  κε έδξα ηελ Σ.Κ. αξαθελψλ , 

ιφγσ ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο απφθαζεο.   

Δγθξίζεθε 

25. Αίηεζε ηεο  θ. Παξηζαλάθε Διέλεο ηνπ Αλαζηαζίνπ,  γηα 

έθδνζε λέαο απφθαζεο, γηα ηελ ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο 

άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

«Δπηρεηξήζεηο αλαςπρήο θαζψο θαη επηρεηξήζεηο 

πξνζθνξάο θαηά θχξην ιφγν νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ  – 

Δπηρεηξήζεηο καδηθήο  εζηίαζεο πιήξνπο  γεχκαηνο 

(δεζηήο θαη θξχαο θνπδίλαο) ΚΑΦΔΝΔΗΟ 

ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ,  κε έδξα  ηελ Σ.Κ. σζάλδξαο ηνπ 

Γήκνπ Αικσπίαο, ιφγσ ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο 

απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο.  

Δγθξίζεθε 

26. Αίηεζε ηνπ θ. Κσηζίδε  Θσκά ηνπ Γεσξγίνπ,  γηα 

έθδνζε λέαο απφθαζεο, γηα ηελ ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο 

άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

«Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο πξνρείξνπ γεχκαηνο – 

επηρεηξήζεηο αλαςπρήο   θαζψο θαη επηρεηξήζεηο 

πξνζθνξάο θαηά θχξην ιφγν νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ  

(ΚΑΦΔ – ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ)» θαη φρη σο ΚΑΦΔ 

ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΟ,  πιεζίνλ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ 

Δμαπιαηάλνπ.  

Δγθξίζεθε   

27.  Αίηεζε ηνπ θ. Πνπζίλε Αξγπξίνπ ηνπ Γεκεηξίνπ, γηα ηε 

ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ, γηα ην έηνο 

2015, ζην θαηάζηεκά ηνπ «ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ», πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ Σ.Κ. Γσξνζέαο. 

Δγθξίζεθε   

28.  Αίηεζε ηεο θ. ηνγηάλλε Διεάλλαο  ηνπ Γεκεηξίνπ, γηα 

ηε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ, γηα ην 

έηνο 2015, ζην θαηάζηεκά ηεο «ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΜΑΕΗΚΖ  ΔΣΗΑΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΓΗΑΘΔΖ 

ΠΛΖΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ», πνπ βξίζθεηαη ζηελ Σ.Κ. 

Σζάθσλ. 

Δγθξίζεθε  

29. Αίηεζε ηεο Α. ΣΗΡΟΠΟΤΛΟ  & ΗΑ Ο.Δ., γηα ηε 

ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ γηα ην έηνο 

2015, ζην θαηάζηεκά ηεο «ΦΖΣΟΠΧΛΔΗΟ-

Δγθξίζεθε  
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ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ», πνπ βξίζθεηαη ζηελ Σ.Κ. 

Λνπηξαθίνπ. 

30. Αλαθνίλσζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ αθνξά ην 

έξγν/ηε δξαζηεξηφηεηα κε ηίηιν: Γηαβίβαζε  θαθέινπ 

Μ.Π.Δ. ηνπ έξγνπ: «Μειέηε θαηαζθεπήο θξάγκαηνο 

Αικσπαίνπ (Καιήο) Ν. Πέιιαο» (ππνθαηεγνξία Α1 – 2
ε
 

νκάδα – Τδξαπιηθά έξγα – κε α/α 1,2,7). 

Γλσκνδφηεζε  ζεηηθά κε ηνπο 

παξαθάησ φξνπο:   

1) Να κελ επεξεαζηνχλ νη 

ιεθάλεο απνξξνήο  

2) Να κελ επεξεαζηεί ε 

θαηαζθεπή άιινπ θξάγκαηνο 

ζηελ  πεξηνρή καο 

3)Να κελ ππάξρνπλ εκπφδηα 

ζηελ αλφξπμε αξδεπηηθψλ 

γεσηξήζεσλ 

4) Να κε κεησζνχλ νη 

βνζθφηνπνη  

5) Να ππάξμνπλ κειέηεο 

αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο 

φιεο ηεο ιεθάλεο ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο θαη αξδεπηηθψλ 

θξαγκάησλ.  

6) Να ππάξρνπλ 

αληηζηαζκηζηηθά νθέιε.  

31. Αλαθνίλσζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ αθνξά ην 

θάθειν «Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξ. Πξση. Φ. 

14.6/196/379/30-09-11  Απφθαζεο ΄Δγθξηζεο 

Πεξηβαιινληηθψλ  ΄Οξσλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

„Βηνκεραληθφ ζθαγείν ρνηξηλψλ, βνδηλψλ, αηγνπξνβάησλ 

κε ηκήκα θνπήο-ηππνπνίεζε θξέαηνο & παξαγσγήο 

θξεαηνζθεπαζκάησλ, κνλάδαο αδξαλνπνίεζεο – 

επεμεξγαζίαο  ππνπξντφλησλ ζθαγήο & ςπγεία κε 

θαηάςπμε‟  ηεο εηαηξείαο «θαγεία Αικσπίαο  Α.Δ.». 

΄Δγηλε  γλσζηνπνίεζε,   ζηα 

κέιε  ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηφηεηαο Εσήο, ησλ 

ζρεηηθψλ εγγξάθσλ θαη  

εμέθξαζαλ  ηελ άπνςή ηνπο 

φηη,  “νη αξκφδηεο ππεξεζίεο 

λα δνπλ εάλ εθαξκφδνληαη 

απηά πνπ πξέπεη”.   

32. 
θξάγηζε ησλ ππαίζξησλ δεκνηηθψλ παηδηθψλ ραξψλ ή 

θαζαίξεζε απηψλ, θαηφπηλ θαη ηεο Δγθπθιίνπ 15/22-5-

2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο κε ζέκα «Λεηηνπξγία παηδηθψλ ραξψλ 

ησλ Ο.Σ.Α.». 

Δγθξίζεθε  

33. 
Αλαβνιή ζπλεδξίαζεο ιφγσ έιιεηςεο απαξηίαο  

Αλαβνιή  ζπλεδξίαζεο (30-

6-2015) 

34. 
Αίηεζε ηνπ θ. Λφγγνπ Θσκά ηνπ Γεσξγίνπ,  γηα 

ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

«Δπηρεηξήζεηο αλαςπρήο θαζψο θαη επηρεηξήζεηο 

πξνζθνξάο θαηά θχξην ιφγν νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ 

(ΚΑΦΔ-ΜΠΑΡ)», πνπ βξίζθεηαη  ζηελ Σ.Κ. Ξηθηαλήο.   

Δγθξίζεθε  
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35. 
Αίηεζε ηεο θ. Σδάηζε νθίαο ηνπ Υξήζηνπ, γηα 

ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

«Δπηρεηξήζεηο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ 

(Οπσξνπσιείν)», πνπ βξίζθεηαη  ζηελ Σ.Κ. σζάλδξαο. 

Δγθξίζεθε 

 36.  Αίηεζε ηεο θ. Γεξκεηδίδνπ Γήκεηξαο ηνπ Γεσξγίνπ, γηα 

ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο «Δπηρείξεζε 

- ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ (Παληνπσιείν – 

νπσξνπσιείν, Πξαηήξην Γάιαθηνο & εηδψλ 

Εαραξνπιαζηηθήο – πξαηήξην άξηνπ –Αιιαληηθά & 

ηπξνθνκηθά πξντφληα – Δκθηαισκέλσλ πνηψλ ΚΑΒΑ),  

πνπ βξίζθεηαη  ζηελ Σ.Κ. Δμαπιαηάλνπ. 

Δγθξίζεθε 

37.  Γλσκνδφηεζε γηα ηελ ίδξπζε ή κε ιατθήο αγνξάο ζηελ 

Σ.Κ. Φηιψηεηαο. 

Γλσκνδφηεζε  ζεηηθά 

38.  Γλσκνδφηεζε γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ ππφ δξνκνιφγεζε 

ηνπξηζηηθνχ ηξέλνπ ζην Λνπηξάθη κέρξη ηα Λνπηξά 

Πφδαξ.   

Γλσκνδφηεζε  ζεηηθά  

39.   Αλαθνίλσζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ αθνξά ην 

θάθειν Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ  Δπηπηψζεσλ  (ΜΠΔ) 

γηα έξγν/ηε δξαζηεξηφηεηα κε ηίηιν: Πεξηβαιινληηθή 

αδεηδφηεζε  ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ηαζκνχ Βάζεο Κηλεηήο Σειεθσλίαο κε ηελ θσδηθή 

νλνκαζία «ΑΦΑΛΟ» θαη θσδηθφ αξηζκφ «925» πνπ 

αλήθεη ζηελ εηαηξία κε ηελ επσλπκία «WIND HELLAS 

Σειεπηθνηλσλίεο  ΑΔΒΔ» θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζην 

Γήκν Αικσπίαο, Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Πέιιαο, Π.Κ.Μ.  

Έγηλε γλσζηνπνίεζε ζηα 

κέιε  ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηφηεηαο Εσήο, ησλ 

ζρεηηθψλ  εγγξάθσλ θαη  ε 

Δπηηξνπή δήισζε  φηη, “ζε 

θάζε πθηζηάκελε  θεξαία 

θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη   

επηθπιαθηηθνί σο πξνο ηα 

επηηξεπφκελα φξηα ζε 

θαηνηθεκέλε πεξηνρή”.  

40. Δηζήγεζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο  αξηζκ. 18/2014 

απφθαζεο  ηνπ Γεκνηηθνχ  πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο πεξί «Καζνξηζκνχ θαηάιιεισλ ρψξσλ γηα ηελ 

νξγαλσκέλε εγθαηάζηαζε πιαλνδίσλ». 

Δηζεγήζεθε θαη γλσκνδφηεζε  

ζεηηθά πξνο ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην. 

41. Γλσκνδφηεζε γηα ηελ ίδξπζε ή κε ιατθήο αγνξάο ζηελ 

Σ.Κ. Ξηθηαλήο. 

Δηζεγήζεθε θαη γλσκνδφηεζε  

ζεηηθά πξνο ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην. 

42.  Αλάθιεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο «Δπηρείξεζε  Ληαληθήο Γηάζεζεο 

Σξνθίκσλ & Πνηψλ (ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ)», ηνπ θ. 

Υξπζίδε Κπξηάθνπ ηνπ Παλαγηψηε, πνπ βξίζθεηαη  ζηνλ 

νηθηζκφ Ρηδνρσξίνπ. 

Δγθξίζεθε ε  αλάθιεζε  ηεο 

άδεηαο 
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43. 
Αίηεζε ηνπ Δκκαλνπήι Μεζνδίνπ, εθπξνζψπνπ ηεο 

Δηαηξίαο «ΑΦΟΗ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΟΔ»,  γηα ρνξήγεζε 

πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο «1. 

Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο πιήξνπο γεχκαηνο 

(δεζηήο θαη θξχαο θνπδίλαο) θαη 2. Δπηρεηξήζεηο 

αλαςπρήο θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο θαηά 

θχξην ιφγν νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ», πνπ βξίζθεηαη 

ζην αγξφθηεκα Όξκαο (αξηζκ. αγξνηεκαρίνπ 586), 

δίπια ζηελ επαξρηαθή νδφ  Όξκαο - Λνπηξαθίνπ.   

 

Δγθξίζεθε 

44. 
Αίηεζε ηεο θ. Θενράξε Θενραξνχιαο ηνπ Γεσξγίνπ,  

γηα έγθξηζε ρνξήγεζεο λέαο πξνέγθξηζεο άδεηαο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, γηα ην θαηάζηεκα 

«ΠΑΗΓΟΣΟΠΟ κε δηάζεζε εηδψλ Κπιηθείνπ ζηνπο 

ζπλνδνχο θαη παηδηά»,   πνπ βξίζθεηαη ζην αγξφθηεκα 

ηεο Σ.Κ. Αςάινπ (δξφκν Ξηθηαλήο – Αςάινπ), ιφγσ 

ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο.  

  

Δγθξίζεθε 

                                         

 

45. 
 Αίηεζε ηεο  θ. Γηακαληνπνχινπ Μαξίαο ηνπ Μηιηηάδε,  

γηα ρνξήγεζε λέαο πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο «Δπηρεηξήζεηο αλαςπρήο 

θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο θαηά θχξην ιφγν 

νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ - Δπηρεηξήζεηο καδηθήο 

εζηίαζεο πξνρείξνπ γεχκαηνο (δεζηήο θαη θξχαο 

θνπδίλαο) (ΚΑΦΔΝΔΗΟ – ΟΤΕΔΡΗ), πνπ βξίζθεηαη  

ζηελ Σ.Κ. Δμαπιαηάλνπ,  ιφγσ ιήμεο ηεο 

πξνεγνχκελεο. 

 Δγθξίζεθε 

46. 
Αίηεζε ηνπ θ. αββφπνπινπ Αιέμαλδξνπ, γηα ρνξήγεζε 

πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

«Δπηρεηξήζεηο Μαδηθήο εζηίαζεο - Πξνρείξνπ γεχκαηνο 

(δεζηήο θαη θξχαο θνπδίλαο) ΜΠΟΤΓΑΣΑΓΗΚΟ - 

ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ», πνπ βξίζθεηαη ζηελ Σ.Κ.  Όξκαο.  

 Δγθξίζεθε 

47. 
Τπνβνιή ΄Δθζεζεο βεβαίσζεο παξάβαζεο, απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Διέγρσλ ζηνπο Παηδφηνπνπο ηνπ 

Γήκνπ Αικσπίαο, γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ζε 

εθαξκνγή  ηνπ άξζξνπ   10  ηεο ΚΤΑ  36873/2007, γηα 

ηνλ παηδφηνπν ηεο θ.  Μαραηξίδνπ  Δηξήλεο ηνπ 

Κπξηάθνπ, (Οβειηζηήξην – Αλαςπθηήξην, ζηελ ΄Αςαιν). 

Απνθάζηζε λα δηεξεπλεζεί  

απφ ηελ Δπηηξ. Γηελέξγεηαο 

Διέγρσλ ζηνπο Παηδφηνπνπο 

Γήκνπ Αικσπίαο, αθελφο κελ  

ν ιφγνο ηεο κε παξνπζίαο ηεο  

ηδηνθηήηξηαο ηεο επηρείξεζεο, 

θαζφζνλ ππάξρεη πηζαλφηεηα 

λα πθίζηαλην ιφγνη αλσηέξαο 
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βίαο γηα ηε κε παξνπζία ηεο 

ζηε  παξνχζα ζπλεδξίαζε 

ηεο Δπηηξνπήο. 

48. 
Τπνβνιή ΄Δθζεζεο βεβαίσζεο παξάβαζεο, απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Διέγρσλ ζηνπο Παηδφηνπνπο ηνπ 

Γήκνπ Αικσπίαο, γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ζε 

εθαξκνγή  ηνπ άξζξνπ   10  ηεο ΚΤΑ  36873/2007, γηα 

ηνλ παηδφηνπν ηνπ θ.  Ατλαηδή  Υξήζην (Καθέ – 

Εαραξνπιαζηείν, ζηελ Άςαιν). 

Αλέβαιε ην ζέκα γηα 

ζπδήηεζε ζε άιιε 

ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ 

απηφ πνπ επηθαιείηαη ν  θ. 

Ατλαηδήο Υξήζηνο κε ηελ 

αξηζκ. πξση. 25621/9-9-2015 

αίηεζή ηνπ,  λα ην 

επηβεβαηψζεη ε αξκφδηα  

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 

Διέγρσλ ζηνπο Παηδφηνπνπο 

Γήκνπ Αικσπίαο κε λέν 

επηηφπην έιεγρν ηεο  

επηρείξεζεο. 

49. 
Τπνβνιή ΄Δθζεζεο βεβαίσζεο παξάβαζεο, απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Διέγρσλ ζηνπο Παηδφηνπνπο ηνπ 

Γήκνπ Αικσπίαο, γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ζε 

εθαξκνγή  ηνπ άξζξνπ   10  ηεο ΚΤΑ  36873/2007, γηα 

ηνλ παηδφηνπν ηεο  θ. Μίρνπ Αλησλία (Καθεηέξηα,  ζηελ 

΄Οξκα). 

Σελ κε επηβνιή πξνζηίκνπ, 

δηφηη ε αλσηέξσ 

ζπκκνξθψζεθε κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο, δελ 

ππήξραλ παηρληδνθαηαζθεπέο 

ζην ελ ιφγσ ρψξν ηνπ 

ππαίζξηνπ παηδφηνπνπ, θαηά 

ηελ εκεξνκελία ζθξάγηζεο 

(30-3-2015), θαζψο επίζεο 

ιφγσ θαη ηεο αδπλακίαο 

θαηαβνιήο πξνζηίκνπ εμ 

αηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο.  

50. 
Τπνβνιή ΄Δθζεζεο βεβαίσζεο παξάβαζεο, απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Διέγρσλ ζηνπο Παηδφηνπνπο ηνπ 

Γήκνπ Αικσπίαο, γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ζε 

εθαξκνγή  ηνπ άξζξνπ   10  ηεο ΚΤΑ  36873/2007, γηα 

ηνλ παηδφηνπν ηεο  θ. Γνπξδνπκπάθε  Θενδψξαο  ηνπ 

Πέηξνπ (Δζηηαηφξην –Σαβέξλα, ζην Λνπηξάθη). 

 Σελ κε επηβνιή πξνζηίκνπ, 

δηφηη ε αλσηέξσ 

ζπκκνξθψζεθε κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο, δελ 

ππήξραλ παηρληδνθαηαζθεπέο 

ζην ελ ιφγσ ρψξν ηνπ 

ππαίζξηνπ παηδφηνπνπ, θαηά 

ηελ εκεξνκελία ζθξάγηζεο 

(30-3-2015), θαζψο επίζεο 

ιφγσ θαη ηεο αδπλακίαο 

θαηαβνιήο πξνζηίκνπ εμ 

αηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο.  
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51. 
Τπνβνιή ΄Δθζεζεο βεβαίσζεο παξάβαζεο, απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Διέγρσλ ζηνπο Παηδφηνπνπο ηνπ 

Γήκνπ Αικσπίαο, γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ζε 

εθαξκνγή  ηνπ άξζξνπ   10  ηεο ΚΤΑ  36873/2007, γηα 

ηνλ παηδφηνπν ηνπ  θ. Πιέζθα Γεκήηξην ηνπ Κσλ/λνπ 

(Δζηηαηφξην – Φεηνπσιείν, ζην Λνπηξάθη). 

Σελ κε επηβνιή πξνζηίκνπ, 

δηφηη εμαηηίαο  ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζεσξεί 

ηδηαίηεξα δπζκελέο  κέηξν ε 

επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ κε 

δεδνκέλν κάιηζηα φηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο    

επηρεηξεκαηίαο αθαίξεζε ηεο 

παηρληδνθαηαζθεπέο θαη θαηά 

ηνλ επαλέιεγρν ηνπ 

ππαίζξηνπ παηδφηνπνπ απφ 

ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ 

Γήκνπ Αικσπίαο, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 10-

08-2015, δηαπηζηψζεθε φηη 

δελ ππήξραλ    

παηρληδνθαηαζθεπέο ζην ελ 

ιφγσ ρψξν. 

52. 
Τπνβνιή ΄Δθζεζεο βεβαίσζεο παξάβαζεο, απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Διέγρσλ ζηνπο Παηδφηνπνπο ηνπ 

Γήκνπ Αικσπίαο, γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ζε 

εθαξκνγή  ηνπ άξζξνπ   10  ηεο ΚΤΑ  36873/2007, γηα 

ηνλ παηδφηνπν ηνπ θ. Λεκνλίδε  Γεψξγην, ππεχζπλν 

θαηαζηήκαηνο «ΛΔΜΟΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ & ΗΑ 

ΟΔ» (Εαραξνπιαζηείν –Πηηζαξία – λαθ κπαξ, ζην 

Λνπηξάθη). 

Γφζεθε  πξνζεζκία ζαξάληα  

(40) εκεξψλ, απφ ηελ 

επίδνζε κε απνδεηθηηθφ ηεο 

παξνχζαο απφθαζεο, γηα ηε 

ζπκκφξθσζε ηεο  

ΛΔΜΟΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

& ΗΑ ΟΔ, κε ππεχζπλν ηνλ 

θ. ΛΔΜΟΝΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ, 

(Εαραξνπιαζηείν –Πηηζαξία 

– λαθ κπαξ,  ζην Λνπηξάθη), 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 

36873/2007 (ΦΔΚ 1364/2-8-

2007  ηεχρνο Β΄), σο πξνο ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ παηδφηνπνπ 

(παηρληδνθαηαζθεπέο).  

53. 
Τπνβνιή ΄Δθζεζεο βεβαίσζεο παξάβαζεο, απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Διέγρσλ ζηνπο Παηδφηνπνπο ηνπ 

Γήκνπ Αικσπίαο, γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ζε 

εθαξκνγή  ηνπ άξζξνπ   10  ηεο ΚΤΑ  36873/2007, γηα 

ηνλ παηδφηνπν ηνπ  θ. Υαξαιακπίδε Διεπζέξην ηνπ 

Γεσξγίνπ (Αλαςπθηήξην θαη Κνιπκβεηηθή δεμακελή,  

ζην 2
ν
 ρικ. Πηπεξηάο – Λνπηξαθίνπ). 

Σελ κε επηβνιή πξνζηίκνπ  

δηφηη:     α) πξνζθφκηζε ηελ 

αξηζκ. πξση. 23425/14-9-

2015 (αξηζκφο αδείαο 24)  

άδεηα ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

«ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ ΜΔ ΣΖ 

ΠΡΟΘΖΚΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΠΑΗΓΟΣΟΠΟΤ»,  

β) δελ ππήξραλ 

παηρληδνθαηαζθεπέο ζην ελ 

ιφγσ ρψξν θαηά ηελ 

εκεξνκελία ζθξάγηζεο (30-

3-2015) θαη 

γ) ηεο αδπλακίαο θαηαβνιήο 
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πξνζηίκνπ εμ αηηίαο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο.   

54. 
Τπνβνιή ΄Δθζεζεο βεβαίσζεο παξάβαζεο, απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Διέγρσλ ζηνπο Παηδφηνπνπο ηνπ 

Γήκνπ Αικσπίαο, γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ζε 

εθαξκνγή  ηνπ άξζξνπ   10  ηεο ΚΤΑ  36873/2007, γηα 

ηνλ παηδφηνπν  Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο 

Α.Δ. (Αλαςπθηήξην – πηζίλα,  ζηα Λνπηξά). 

  Σελ κε επηβνιή πξνζηίκνπ, 

δηφηη ε αλσηέξσ Αλψλπκε 

Δηαηξία ζπκκνξθψζεθε κε 

ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο, 

δελ ππήξραλ 

παηρληδνθαηαζθεπέο ζην ελ 

ιφγσ ρψξν ηνπ ππαίζξηνπ 

παηδφηνπνπ, θαηά ηελ 

εκεξνκελία ζθξάγηζεο (30-

3-2015), θαζψο επίζεο ιφγσ 

θαη ηεο αδπλακίαο θαηαβνιήο 

πξνζηίκνπ εμ αηηίαο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο.     

55. 
Αίηεζε   ηνπ θ. Ραδφπνπινπ Ησάλλε ηνπ Παλαγηψηε,  

γηα ρνξήγεζε λέαο πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο «Δπηρεηξήζεηο αλαςπρήο 

θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο θαηά θχξην ιφγν 

νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ  (ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ), πνπ 

βξίζθεηαη  ζηελ Σ.Κ. Πξνκάρσλ,  ιφγσ ιήμεο ηεο 

πξνεγνχκελεο. 

 

Δγθξίζεθε 

56. 
 Αίηεζε ηεο  θ. Θενράξε  Θενραξνχιαο  ηνπ Γεσξγίνπ,  

γηα ρνξήγεζε λέαο πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ιφγσ αιιαγήο θαηεγνξίαο απφ 

ΠΑΗΓΟΣΟΠΟ  κε δηάζεζε εηδψλ θπιηθείνπ ζηνπο 

ζπλνδνχο θαη παηδηά, ζε Δπηρείξεζε καδηθήο εζηίαζεο 

πξνρείξνπ γεχκαηνο (δεζηήο θαη θξχαο θνπδίλαο) ήηνη: 

(ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ ΥΧΡΗ ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΖΡΗΟ  ΜΔ 

ΠΑΗΓΟΣΟΠΟ). 

 

Δγθξίζεθε 

57. 
Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ζέζεσλ πεξηπηέξσλ, ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ Αικσπίαο. 

Δηζεγήζεθε πξνο ην Γεκ. 

/ιην γηα λα  θαζνξίζεη ηηο  

ζέζεηο  πεξηπηέξσλ, ζχκθσλα 

θαη κε ην  αξηζκ. πξση. 

27110/21-9-2015 έγγξαθν 

ηνπ Σκήκαηνο Σνπηθήο 

Οηθνλ. Αλάπηπμεο Γήκνπ  
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Αικσπίαο. 

58. 
Αλαβνιή ζπλεδξίαζεο (13-11-2015) ιφγσ έιιεηςεο 

απαξηίαο .   

 

Αλαβιήζεθε  ε ζπλεδξίαζε 

ιφγσ έιιεηςεο απαξηίαο .   

59. 
Αίηεζε ηεο θ. Σαξαιίδνπ Αγγειηθήο ηνπ Γεκεηξίνπ,  

γηα ρνξήγεζε λέαο πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

«Δπηρεηξήζεηο Ληαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ» 

(Παληνπσιείν – νπσξνπσιείν), πνπ βξίζθεηαη  ζηνλ  

νηθηζκφ  Ρηδνρσξίνπ,  ιφγσ ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο. 

 

Δγθξίζεθε 

60. 
Αίηεζε ηνπ  θ. Λφγγνπ Θσκά ηνπ Γεσξγίνπ,  γηα 

ρνξήγεζε λέαο πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, «Δπηρεηξήζεηο αλαςπρήο θαζψο θαη 

επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο θαηά θχξην ιφγν 

νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ (ΚΑΦΔ-ΜΠΑΡ)»,  πνπ 

βξίζθεηαη  ζηελ Σ.Κ. Ξηθηαλήο,  ιφγσ ιήμεο ηεο 

πξνεγνχκελεο. 

 

Δγθξίζεθε 

61. 
Αίηεζε ηνπ  θ. Παπαδφπνπινπ Διεπζέξην ηνπ 

Θενθπιάθηνπ,  γηα ρνξήγεζε λέαο πξνέγθξηζεο άδεηαο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, «Δπηρεηξήζεηο αλαςπρήο θαζψο θαη 

επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο θαηά θχξην ιφγν 

νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ (ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ)»,  πνπ 

βξίζθεηαη  ζηελ Σ.Κ. Νφηηαο,  ιφγσ ιήμεο ηεο 

πξνεγνχκελεο. 

 

Δγθξίζεθε 
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62. 
Έγγξαθν ηεο πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Σνπηθήο & 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Γήκνπ Αικσπίαο,  γηα ηελ 

αλάθιεζε ΄Αδεηαο Ίδξπζεο & Λεηηνπξγίαο 

Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο 

(ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ), πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αξηδαία. 

Αλαβνιή ζπδήηεζεο ηνπ  

ζέκαηνο ζε άιιε ζπλεδξίαζε 

ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο 

Εσήο, γηα ελεκέξσζε απφ 

ηελ αξκφδηα ππάιιειν ηνπ 

Γήκνπ, ζρεηηθά  κε ην παξφλ 

ζέκα.  

63. 
Έγγξαθν ηεο πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Σνπηθήο & 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Γήκνπ Αικσπίαο, γηα ηελ 

αλάθιεζε ΄Αδεηαο Ίδξπζεο & Λεηηνπξγίαο 

Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο 

(ΚΑΦΔΝΔΗΟ - ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ), πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

Σ.Κ. Αξραγγέινπ. 

Αλαβνιή ζπδήηεζεο ηνπ 

ζέκαηνο ζε άιιε ζπλεδξίαζε 

ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο 

Εσήο, γηα ελεκέξσζε απφ ηελ 

αξκφδηα ππάιιειν ηνπ Γήκνπ, 

ζρεηηθά  κε ην παξφλ ζέκα.  

64. 
Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, γηα ηελ 

επέθηαζε ηεο ιατθήο αγνξάο Αξηδαίαο, θαηφπηλ 

πξφηαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο 

Αξηδαίαο. 

Αλαβνιή  ζπδήηεζεο ηνπ  

ζέκαηνο ζε άιιε  ζπλεδξίαζε  

ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο 

Εσήο.  

65. 
χληαμε εηήζηαο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, έηνπο 2014 

(άξζξν 73 παξ.2 ηνπ Ν.3852/2010).  

πληάζζεη  ηελ Έθζεζε 

πεπξαγκέλσλ ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηφηεηαο Εσήο Γήκνπ  

Αικσπίαο, γηα ην έηνο 2014. 

 

66. 
Αλαθνίλσζε  εγγξάθσλ. 

Αλαβνιή ζπδήηεζεο ηνπ 

ζέκαηνο ζε άιιε ζπλεδξίαζε 

ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο 

Εσήο.  

67. 
Αίηεζε ηνπ θ. Υξπζίδε Κπξηάθνπ ηνπ Παλαγηψηε,  γηα 

ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

«Δπηρεηξήζεηο Αλαςπρήο θαζψο & επηρεηξήζεηο 

πξνζθνξάο θαηά θχξην ιφγν νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ 

(ΚΑΦΔΝΔΗΟ), πνπ βξίζθεηαη  ζηνλ  νηθηζκφ  

Ρηδνρσξίνπ. 

 

Δγθξίζεθε 

68. 
Καζνξηζκφο ζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ 

ζηάζηκνπ εκπνξίνπ. 

Δηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε 

ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ 

εκπνξίνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ζα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή 
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δηέιεπζε νρεκάησλ θαη 

πεδψλ. 

69. 
Αλαθνίλσζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Π.Κ.Μ., πνπ αθνξά ην θάθειν Μειέηεο 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) γηα ηελ 

Σξνπνπνίεζε Α.Δ.Π.Ο. κνλάδαο επεμεξγαζίαο θαη 

πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο αδξαλψλ θαη ΑΔΚΚ (θνξέαο: 

«ΑΣΛΑ  ΚΤΡΟΓΔΜΑ  Δ.Π.Δ.») θαη παξαγσγήο 

αζθαιηνκίγκαηνο (θνξέαο: «ΑΣΛΑ  ΚΤΡΟΓΔΜΑ  

Δ.Π.Δ.  ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.  „ΑΦΑΛΣΟΣΔΥΝΗΚΖ Δ.Δ.‟, 

πξψελ „ΑΓΕΗΓΗΟΚΑΡΟΓΛΟΤ  Μ. Ο.Δ.‟).  

 

΄Δγηλε  γλσζηνπνίεζε, ζηα 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηφηεηαο Εσήο, ησλ 

ζρεηηθψλ εγγξάθσλ.  

70. Αλαθνίλσζε  εγγξάθσλ Έγηλε αλαθνίλσζε δηαθφξσλ 

εγγξάθσλ, κε ηα ζπλεκκέλα 

ζρεηηθά,  γηα ελεκέξσζε ησλ 

κειψλ ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηφηεηαο  Εσήο, ρσξίο λα 

ιεθζεί θάπνηα απφθαζε. 

71. Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, γηα ηελ 

επέθηαζε ηεο ιατθήο αγνξάο Αξηδαίαο, θαηφπηλ πξφηαζεο 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Αξηδαίαο. 

Δηζεγήζεθε   γηα ηε ιήςε 

ζρεηηθήο απφθαζεο γηα ηε 

ιατθή αγνξά Αξηδαίαο, έηζη 

ψζηε αλάινγα κε ηελ 

νξηνζέηεζε θαη ηε 

δηαγξάκκηζε ησλ ρψξσλ ηεο 

ιατθήο αγνξάο θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ λέσλ κέηξσλ 

ησλ πάγθσλ ησλ πσιεηψλ 

νπνηνδήπνηε κεηαθίλεζε 

απαηηεζεί λα γίλεη ζηα 

εθηζηάκελα φξηα πξνο ηε 

κεξηά ζην «Γαζάθη» 

Αξηδαίαο.  

72. Αίηεζε ηνπ θ. Λεπίηθνπ Θσκά ηνπ Υξήζηνπ, γηα 

ρνξήγεζε λέαο πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

«Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο – πξνρείξνπ γεχκαηνο 

(δεζηήο θαη θξχαο θνπδίλαο) (ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ)», ζηελ 

Κνηλνπξαμία κε ηελ επσλπκία «ΛΔΠΗΣΚΟ Θ. – 

ΚΧΣΟ Γ. – ΛΗΟΤΓΑ Γ.», πνπ βξίζθεηαη εληφο ηεο 

πεξηνρήο ησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο, 

ιφγσ ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο.  

 

Δγθξίζεθε 

73.  Έγγξαθν ηεο πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Σνπηθήο & 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Γήκνπ Αικσπίαο, γηα ηελ 

αλάθιεζε ΄Αδεηαο Ίδξπζεο & Λεηηνπξγίαο 

Έδσζε  ην εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο ηαθηνπνίεζεο 

ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ 
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Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο 

(ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ), πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αξηδαία.  

 

ζεκάησλ, γηα ην θαηάζηεκα, 

ην αξγφηεξν έσο 31-01-2016. 

Δάλ δελ έρνπλ πινπνηεζεί, 

κέρξη θαη ηελ 31-1-2016, νη 

απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ην 

θαηάζηεκα, έγθξηλε ηελ 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ρσξίο ηε ιήςε 

άιιεο απφθαζεο. 

74.  Έγγξαθν ηεο πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Σνπηθήο & 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Γήκνπ Αικσπίαο, γηα ηελ 

αλάθιεζε ΄Αδεηαο Ίδξπζεο & Λεηηνπξγίαο 

Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο 

(ΚΑΦΔΝΔΗΟ - ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ), πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

Σ.Κ. Αξραγγέινπ.  

 

΄Δγθξηλε  ηελ αλάθιεζε ηεο 

άδεηαο, γηα λα βγάιεη λέα 

άδεηα ν ηδηνθηήηεο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο  δηφηη,  ην 

θαηάζηεκα, πνπ ιεηηνπξγεί, , 

δηαπηζηψζεθε νπζηψδεο 

ηξνπνπνίεζε ησλ 

πγεηνλνκηθψλ φξσλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ.   

75.  Αίηεζε ηνπ θ. Μεζνδίνπ Δκκαλνπήι ηνπ Νηθνιάνπ, γηα 

ρνξήγεζε λέαο πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

«1. Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο πιήξνπο γεχκαηνο 

(δεζηήο θαη θξχαο θνπδίλαο) θαη 2. Δπηρεηξήζεηο 

αλαςπρήο θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο θαηά θχξην 

ιφγν νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ», πνπ βξίζθεηαη ζην 

αγξφθηεκα Όξκαο (αξηζκ. αγξνηεκαρίνπ 586), δίπια 

ζηελ επαξρηαθή νδφ Όξκαο - Λνπηξαθίνπ.  

Δγθξίζεθε 

76. Παξαρψξεζε δεκνηηθήο έθηαζεο γηα ηελ αλάπηπμε 

εξγνηαμίνπ ηεο Κ/μίαο Σέδξα ΑΣΔ – Νανχκ .Θ. ΑΣΔ, 

Αλάδνρνο Κ/μηα ηνπ Έξγνπ «Καηαζθεπή απνρεηεπηηθνχ 

δηθηχνπ αθαζάξησλ νηθηζκνχ Αξηδαίαο».  

 

Γλσκνδφηεζε  ζεηηθά πξνο ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην επί ηεο 

παξαρψξεζεο ρξήζεο ηεο 

δεκνηηθήο έθηαζεο  

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 

  

         Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο  ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, ζπγθξνηήζεθε  θαηφπηλ 

εθινγήο  ησλ κειψλ ηεο,  απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην,  ζχκθσλα κε ηελ  αξηζκ 

153/7-9-2014   Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, Δηδηθήο πλεδξίαζεο, γηα ηελ 

πεξίνδν από 1-9-2014 έωο 5-3-2017,  βάζεη ηνπ Ν.3852/2010 (Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο), θαζψο επίζεο έγηλε αληηθαηάζηαζε  κειψλ κε  ηελ   αξηζκ. 39/2015 

απφθαζε  ηνπ  Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αικσπίαο.   

 ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ζηε δηάξθεηα ηνπ 2015 ε Δπηηξνπή 

πξαγκαηνπνίεζε  δεθαπέληε  (15) ζπλεδξηάζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη δύν (2) 

αλαβιήζεθαλ ιφγσ έιιεηςεο απαξηίαο θαη έιαβε ζπλνιηθά  εβδνκήληα έμη  (76) 

απνθάζεηο  θαη εηζεγήζεηο πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 
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 Γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ εηζεγήζεσλ απηψλ, ε Δπηηξνπή 

ζπλεξγάζηεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε αξκφδηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο, φπσο 

ην Γξαθείν ρνξήγεζεο αδεηψλ θαηαζηεκάησλ, ην Γξαθείν Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Σν 

Σκήκα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ 

Οξγάλσλ. 

 ην πιαίζην ησλ ζπλεξγαζηψλ απηψλ, επηδηψρζεθε, φρη κφλν ε επαξθήο 

θάιπςε ησλ ζεκάησλ, αιιά  θαη ε αληαπφθξηζε ζηα αηηήκαηα ησλ δεκνηψλ θαη 

άιισλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο,  πξνο αληηκεηψπηζε.    

       

       

  - Ζ αλσηέξσ Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ λα ππνβιεζεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξνο 

ζπδήηεζε θαη έγθξηζε. 

                                      

                                        
                               Η απόθαζη αςηή πήπε αύξ. απιθμ. 62/2016 
...................................................................................................…………… 

Αθού ηελείωζαν ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ λύνεηαι η ζςνεδπίαζη. 

 Για αςηό ζςνηάσθηκε ηο ππακηικό αςηό και ςπογπάθεηαι όπωρ παπακάηω: 
 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ      ΣΑ  ΜΔΛΖ 

(Α κ ο λ ο σ θ ο ύ ν     Τ π ο γ ρ α φ έ ς) 
 

ΑΚΡΗΒΔ  ΑΠΟΠΑΜΑ 
 Αριδαία 2-12-2016 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Δ.Π.Ε. 
 

 

 

       ΜΠΗΝΟ  Γ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
        ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΛΜΩΠΗΑ 
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