ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθμ. 12 / 2012 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 74 / 2012.
Περίληψη
Ανάκληση της αριθμ.155/2011 απόφασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Ανάκληση
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ του ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗ του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (¨NOTA-NOTE¨ Ανοίξεως 100)».
Σήμερα στις 05-11-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00΄ και σε συνεχόμενες
συνεδριάσεις στις 06-11-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30΄ (ματαίωση) και στις
13-11-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄, 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 31-10-2012 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 8 μέλη.
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Παρόντες
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
Εμμανουήλ Γουναράς
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Αριστομένης Λαζαρίδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Δημητρούλα Γκέκα
Δημήτριος Δάσκαλος

1

Απόντες
Κατίνα Κοστογλίδου

Σημείωση:
1) Ο Βασίλειος Παπαδόπουλος προσήλθε στη συνεδρίαση στην έναρξη συζήτησης της
αριθμ.74/2012 απόφασης.
2) Ο Αριστομένης Λαζαρίδης αποχώρησε κατά τη συζήτηση της αριθμ.78/2012 απόφασης.
3) Ο Δημήτριος Δάσκαλος προσήλθε στη συνεδρίαση στην έναρξη συζήτησης της
αριθμ.82/2012 απόφασης.
4) Τα μέλη Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου, Γεώργιος Μιχαηλίδης & Βασίλειος Παπαδόπουλος
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση της αριθμ.83/2012 απόφασης.
5) Η συνεχόμενη συνεδρίαση της 06-11-2012, για τη συζήτηση του 2ου & 5ου θέματος της
αριθμ.12/2012 πρόσκλησης, λόγω έλλειψης απαρτίας (απουσίαζαν τα μέλη Τηλέμαχος
Χατζηαθανασίου, Κατίνα Κοστογλίδου, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Δημητρούλα Γκέκα &
Δημήτριος Δάσκαλος), ματαιώθηκε και ορίστηκε νέα για τις 13-11-2012, ημέρα Τρίτη και
ώρα 12.00΄.
6) Στη συνεχόμενη συνεδρίαση της 13-11-2012 και στη συζήτηση του 5ου & 2ου θέματος της
αριθμ.12/2012 πρόσκλησης, που ελήφθησαν αντίστοιχα οι αριθμ. 84/2012 & 85/2012
αποφάσεις, απουσίαζαν οι κ.κ. Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου, Κατίνα Κοστογλίδου,
Δημητρούλα Γκέκα & Δημήτριος Δάσκαλος.

................................................................…………………….……………………….......
Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Γεώργιο Νικόπουλο.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δέχθηκε η Επιτροπή
να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, εισηγούμενος το 2ο έκτακτο
θέμα, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 02-11-2012 Αίτηση του ΛΑΖΑΡΟΥ
ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για ανάκληση της αριθμ.155/2011 απόφασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ του ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
(¨NOTA-NOTE¨ Ανοίξεως 100)» και το συνημμένο σε αυτήν αριθμ. 3208/2-11-2012
έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βέροιας.
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Σας διαβάζω την αίτηση του κ.Λάζαρου Δουλγερίδη του
Παναγιώτη, που έχει ως εξής: «Με την με αριθμό 155/2011 απόφαση της Επιτροπής
σας, αποφασίστηκε η ανάκληση λειτουργίας του καταστήματος που διατηρών επί
της οδού Ανοίξεως 100 και Δαβάκη στη Βέροια, λόγω των αυθαίρετων κατασκευών
που διαπιστώθηκαν από το έτος 2009 και για τις οποίες συντάχθηκε η με αριθμό
5/2009 έκθεση αυτοψίας. Με την παρούσα σας γνωρίζω ότι οι επίδικες κατασκευές
έχουν πλέον απομακρυνθεί, όπως βεβαιώνεται και στο επισυναπτόμενο 3208/02-112012 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βέροιας. Κατόπιν τούτου
παρακαλώ να ανακαλέσετε την με αριθμό 155/2011 απόφασή σας, λόγω των
ανωτέρω λόγων, θέτοντας το θέμα στη συνεδρίαση της Επιτροπής σας την 5η
Νοεμβρίου 2012, ώστε το κατάστημα να λειτουργήσει και πάλι» και την οποία
υπογράφει ο πληρεξούσιος δικηγόρος. Επίσης το συνημμένο στην αίτηση
αριθμ.3208/2-11-2012 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βέροιας
λέει τα εξής: «Απαντώντας στην παραπάνω σχετική και μετά από αυτοψία που
διενεργήθηκε από υπαλλήλους της υπηρεσίας μας στις 02-11-2012 στο κατάστημά
σας με την επωνυμία ¨NOTA-NOTE¨, που βρίσκεται στην οδό Ανοίξεως 100 στη
Βέροια, σας γνωρίζουμε ότι οι αυθαίρετες κατασκευές για τις οποίες συντάχθηκε η
αριθμ.5/2009 έκθεση αυτοψίας, έχουν απομακρυνθεί. Συνεπώς το πρόστιμο
διατήρησης που βεβαιώνεται θα σταματήσει και ο φάκελος της παραπάνω έκθεσης
θα τεθεί στο αρχείο της υπηρεσίας μας».
Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο;
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο για εμάς να ανακαλέσουμε
αυτήν την απόφαση, όταν υπάρχει μια τέτοια ιστορία. Επομένως αν ο στόχος είναι
να ανακαλέσουμε τη συγκεκριμένη απόφαση, εγώ θα συμφωνούσα και νομίζω δε
χρειάζεται να πάρει κανείς το λόγο. Αυτό θα γίνονταν αν ήταν αντίθετη η θέση μας.
Εφόσον όμως συμφωνούμε, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται.
Λαζαρίδης Αριστομένης: Και εγώ αυτήν την άποψη έχω.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Εγώ οφείλω να ρωτήσω. Αν κάποιος άλλος συνάδελφος δε
θέλει να πάρει το λόγο, να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία.
Ποιοι ψηφίζουν υπέρ της ανάκλησης της αριθμ.155/2011 απόφασής μας, σύμφωνα
με τα ανωτέρω;
Υπέρ της ανάκλησης της αριθμ.155/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής ψήφισαν όλα τα μέλη.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Την από 02-11-2012 Αίτηση του Λάζαρου Δουλγερίδη του Παναγιώτη.
2. Το αριθμ. 3208/02-11-2012 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου
Βέροιας, που συνοδεύει την παραπάνω αίτηση.
3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει Ομόφωνα
Την ανάκληση της αριθμ.155/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
που αφορά «Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨
του ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (¨NOTA-NOTE¨ Ανοίξεως 100)», για
το λόγο ότι έχουν εκλείψει πλέον οι λόγοι που οδήγησαν στην λήψη της.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 74 / 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
Τηλέμαχος.Χατζηαθανασίου
Εμμανουήλ Γουναράς
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Αριστομένης Λαζαρίδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Δημητρούλα Γκέκα
Δημήτριος Δάσκαλος

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 15-11-2012
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

