
                                                      ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
        ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 
        Στη Νάουσα σήμερα ημέρα Πέμπτη 27  Οκτωβρίου 2011  και  ώρα  
13.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Νάουσας, συνήλθε  η 
Επιτροπή   Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Νάουσας,  μετά  από την  με  αρ. 
πρωτ. 29951/24-10-2011   έγγραφη πρόσκληση  της Προέδρου της 
Επιτροπής  κ. Καρυδά  Μαρίας, προς όλα τα μέλη. 
          Παρούσας της Προέδρου  της Επιτροπής διαπιστώθηκε απαρτία. 
 
           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ            ΙΩΑΝΝΗΣ               ΓΙΑΝΤΣΗΣ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ               ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ            ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ          ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ            ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ          ΠΑΡΘΕΝΑ             ΤΖΩΡΤΖΗΣ              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 
         Το λόγο πήρε η  Πρόεδρος και  αναφέρθηκε στα  θέματα  της ημερήσιας 
διάταξης. 
          Το 1ο θέμα αφορά  την   με αρ. πρωτ. 23732/25-8-2011  αίτηση  του 
Μαυρίδη Φωτίου του Γεωργίου, για την άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων 
χαμηλής όχλησης σε «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» που βρίσκεται  στο Δ.Δ. Λευκαδίων στη 
Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων  του Δήμου Νάουσας. 
          Η  Επιτροπή  εξέτασε  τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον τηρεί 
τις προϋποθέσεις, συμφωνεί ομόφωνα για τη λειτουργία μουσικών οργάνων 
χαμηλής όχλησης στο παραπάνω κατάστημα , με την προϋπόθεση  να μη 
γίνεται υπέρβαση της επιτρεπόμενης  ηχορύπανσης. 
   
          Το 2ο θέμα αφορά την με αρ. πρωτ. 28875/10-10-2011 αίτηση του 
Φελλαχίδη Νικολάου  του Ελευθερίου, για την προέγκριση  ίδρυσης – 
λειτουργίας   καταστήματος  Υγειονομικού ενδιαφέροντος  ενδιαφέροντος , 
«ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ»  που βρίσκεται  στο Δ.Δ.  Χαρίεσσας στη Δημοτική  
Ενότητα Ανθεμίων του Δήμου Νάουσας. 
          Η Επιτροπή εξέτασε τα απαραίτητα δικαιολογητικά  και εφόσον τηρεί τις 
προϋποθέσεις συμφωνεί ομόφωνα για την προέγκριση ίδρυσης του 
παραπάνω καταστήματος. 
 
          Το 3ο θέμα  αφορά την με αρ. πρωτ. 28333/4-10-2011 αίτηση   της 
Κουβατλή  Βασιλικής  του Ευαγγέλου  για την προέγκριση  ίδρυσης – 
λειτουργίας καταστήματος  Υγειονομικού   ενδιαφέροντος  «ΠΡΑΤΗΡΙΟ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ»  που 
βρίσκεται  στο Δ.Δ. Στενημάχου  του Δήμου Νάουσας. 
           Η Επιτροπή εξέτασε  τα απαραίτητα δικαιολογητικά  και εφόσον τηρεί  
τις προϋποθέσεις , συμφωνεί ομόφωνα για την προέγκριση  ίδρυσης του 
παραπάνω καταστήματος. 
 
         Το 4ο θέμα  αφορά την με αρ. πρωτ. 28801/10-10-2011 αίτηση της 
Βέργου  Μαρίας  του Πασχάλη , για την προέγκριση  ίδρυσης – λειτουργίας  



καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ  ΟΥΖΕΡΙ»  που βρίσκεται  
στο Δ.Δ. Αρχαγγέλου της Δ.Ε. Ειρηνούπολης του Δήμου Νάουσας. 
          Η επιτροπή  εξέτασε τα απαραίτητα δικαιολογητικά  και εφόσον τηρεί τις 
προϋποθέσεις, συμφωνεί ομόφωνα  για την προέγκριση  ίδρυσης  του 
παραπάνω  καταστήματος. 
 
          Με  τη συζήτηση  του 4ου θέματος  λύεται  η  7η Συνεδρίαση   της  
Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής. 
 
 
          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
 
 
 
         ΚΑΡΥΔΑ ΜΑΡΙΑ  
 
          


