ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 14 / 2016 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 61 / 2016.
Περίληψη
Αποδοχή αιτήματος της εταιρίας «Υιοί
Μανώλη Παπαοικονόμου OE» περί
εφαρμογής του Κ.Χ.Π.Κ.Χ. για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν
ΚΥΕ «Ζαχαροπλαστείο» επί της οδού
Μητροπόλεως 45, στην Βέροια.
Σήμερα στις 06-07-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε Τακτική
Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 29-06-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε
σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τα 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 8
μέλη.
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Παρόντες
Απόντες
Βασίλειος Λυκοστράτης
1 Ιορδάνης Κυρατλίδης
Γεώργιος Γουλτίδης (αναπλ/κό μέλος) 2 Ηλίας Τσιφλίδης
Σωτήριος Στουγιάννος
3 Διονύσιος Κουλουριώτης
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Σημ.:
Θεόδωρος Τέτος (αναπλ/κό μέλος)
Χριστίνα Γαϊτάνου
Γεώργιος Ορφανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 29-06-2016 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου
Οικονομικών κ. Στυλιανού Ασλάνογλου που έχει ως εξής:
Με την από 27-6-2016 αίτησή της η εταιρεία Υιοι Μ. Παπαοικονόμου Ο.Ε., ζητά τον
επαναπροσδιορισμό του χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του Κ.Υ.Ε.
Ζαχαροπλαστείο, ιδιοκτησίας της επί της οδού Μητροπόλεως 45, στην Βέροια.
Για το συγκεκριμένο Κ.Υ.Ε. έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 120/3448/22-01-2013 Απόφασή
μας για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ) στο
εν λόγω κατάστημα της εταιρείας.
Ακολούθως εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 154/2633/21-01-2014 απόφασή μας με θέμα
¨Πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων¨ έμπροσθεν του συγκεκριμένου
καταστήματος, η οποία συνοδεύεται από το σχετικό διάγραμμα κάτοψης του χώρου στον
οποίο προβλέπεται να τοποθετούνται τα τραπεζοκαθίσματα του καταστήματος.
Με την παραπάνω αναφερόμενη αίτησή της η εταιρεία ζητά τον επαναπροσδιορισμό του
χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του Κ.Υ.Ε., για τους λόγους που
αναφέρονται σε αυτήν.

Για το ίδιο θέμα η Ε.Π.Ζ. έχει λάβει την με αριθ. 22/2016 προηγούμενη απόφασή της.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.
Και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Ορφανίδης: Στην προηγούμενη συνεδρίαση το είχαμε απορρίψει το αίτημα γιατί θεωρήσαμε
ότι χωρίζει το πεζοδρόμιο στα δύο αλλά εφόσον έχει πρόσβαση ο πεζός, δεν έχω αντίρρηση.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε να εγκρίνουμε το αίτημα της εταιρίας Υιοί Μανώλη Παπαοικονόμου
OE με την προϋπόθεση να υπάρχουν οι απαιτούμενες αποστάσεις (1,5 μέτρα), σε όλα τα
σημεία, σύμφωνα με τον «Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων
Δήμου Βέροιας (παρ.4 αρ.4)».
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση και πρόταση του Προέδρου.
2. Την 22771/27-06-2016 αίτηση της εταιρίας Υιοί Μανώλη Παπαοικονόμου Ο.Ε. και το
επισυναπτόμενο σχεδιάγραμμα.
3. Την αριθ. 188/2015 Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας που
αφορά τον : «Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Βέροιας».
4. Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του αρθ.79 του Κ.Δ.Κ.
Ν.3463/2006.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την αποδοχή του από 27-06-2016 αιτήματος της εταιρίας “Υιοί Μανώλη Παπαοικονόμου
OE” περί εφαρμογής του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων
Δήμου Βέροιας και προσδιορίζει το χώρο ανάπλασης τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του
καταστήματός της ΚΥΕ Ζαχαροπλαστείο επί της οδού Μητροπόλεως 45, στην Βέροια όπως
αναφέρεται γενικά στο συνημμένο σχεδιάγραμμα με την προϋπόθεση να υπάρχουν οι
απαιτούμενες αποστάσεις (1,5μ διάδρομος πεζών), σε όλα τα σημεία, σύμφωνα με τον
«Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Βέροιας».
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 61/ 2016.
......................................................…………………….……………………………………….
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη
Γ. Γουλτίδης

Βασίλειος Λυκοστράτης

Σ.Στουγιάννος
Λ.Ακριβόπουλος
Θ.Τέτος
Χ.Γαϊτάνου
Γ.Ορφανίδης
Δ.Τραπεζανλής
Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια, 12-07-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

