ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθμ. 10 / 2012 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 64 / 2012.
Περίληψη
Ανάκληση της αριθμ.54/2012 απόφασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Ανάκληση
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ¨ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΓΟΥΡΑ
του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (Το Καφέ-Εληάς 4)».
Σήμερα στις 28-08-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30΄μ.μ., 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 24-08-2012 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 επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν
παρόντα 5 μέλη.
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Παρόντες
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης
Εμμανουήλ Γουναράς
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Αριστομένης Λαζαρίδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος
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Απόντες
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
Κατίνα Κοστογλίδου
Δημητρούλα Γκέκα
Δημήτριος Δάσκαλος

Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Γεώργιο Νικόπουλο.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 08-08-2012 Αίτηση του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΓΟΥΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ και είπε τα εξής:
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Στον κ.Παγούρα είχαμε κάνει ανάκληση της άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας καταστήματος ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ¨ (Το Καφέ-Εληάς 4)», με την
αριθμ.54/2012 απόφασή μας. Ο κ.Παγούρας μας προσκόμισε σχετική άδεια χρήσης
πεζοδρομίου & κοινοχρήστων χώρων από το δήμο, που λέει ότι, ήδη πριν από την
απόφαση ανάκλησης, έχει νοικιάσει επιπλέον δημοτικό υπαίθριο χώρο 5,4 τ.μ. και
γι΄αυτό το λόγο υποβάλλει το αίτημα να επανεξετάσουμε το θέμα του. Δηλαδή είχε
παραπάνω τραπεζοκαθίσματα μεν, νοίκιασε όμως περισσότερο χώρο από το δήμο,
γι΄αυτό ζητάει επανεξέταση του θέματος και την ανάκληση της αριθμ.54/2012
απόφασής μας.
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Θέλει κάποιος συνάδελφος να πάρει το λόγο;
Καταστηματάρχης (Παγούρας): Πρόεδρε να διευκρινίσω; Ο παραπάνω χώρος είναι
δίπλα στο κατάστημά μου, όχι στο συγκεκριμένο κατάστημα. Δίπλα.
Μιχαηλίδης: Στην άδεια υπάρχει;
Καταστηματάρχης (Παγούρας): Η άδεια υπάρχει.
Μιχαηλίδης: Όχι την άδεια του δήμου. Την άδεια λειτουργίας, φαίνεται αυτός ο
χώρος;

Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Δεν μπόρεσε να τη βγάλει γιατί του έχουμε κάνει ανάκληση
με την 54/2012 απόφασή μας. Δεν μπορεί να καταθέσει χαρτιά αυτή τη στιγμή γιατί
υπάρχει ανάκληση. Άρα δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να τροποποιήσει την άδειά του.
Καταστηματάρχης (Παγούρας): Έχω κάνει τις ενέργειες. Τι να κάνω;
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Αν ανακληθεί η αριθμ.54/2012 απόφασή μας, θα γίνει.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Προτείνω την αποδοχή
του αιτήματος και την ανάκληση της αριθμ.54/2012 απόφασής μας, προκειμένου να
δοθεί η ευκαιρία στον καταστηματάρχη να τακτοποιήσει το ζήτημά του.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Συμφωνείτε με την ανάκληση της αριθμ.54/2012
απόφασής μας;
Μέλη : Ναι.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το αίτημα του Αναστασίου Παγούρα του Διονυσίου.
2. Την αριθμ.37180/19-7-2012 άδεια χρήσης πεζοδρομίου & κοινοχρήστων χώρων
της Δ/νσης Οικονομικού-Τμήμα Εσόδων-Περιουσίας του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ.54/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία
ανακλήθηκε η άδεια του ανωτέρω καταστήματος, σύμφωνα με το αριθ.2160/1406-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού
Ελέγχου και το από 04-07-2012 Εισηγητικό Σημείωμα της Αντιδημάρχου
Ελισάβετ Αρχοντάκη-Γεωργίου.
4. Την πρόταση του Προέδρου.
5. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/10(ΦΕΚ 87/Α’).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την ανάκληση της αριθμ.54/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
που αφορά «Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΜΠΑΡ¨ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΓΟΥΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (Το Καφέ-Εληάς 4)».
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 64 / 2012.
................................................................…………………….……………………….......
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Εμμανουήλ Γουναράς
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Αριστομένης Λαζαρίδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 25-09-2012
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
(Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας-Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής)

