ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθμ. 12 / 2012 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 77 / 2012.
Περίληψη
Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ της εταιρείας «ΚΟΤΣΥΦΑΣ Γ. ΝΟΤΑΡΙΔΗΣ Μ. Ο.Ε.» (¨Το Μπρίκι¨ Μητροπόλεως 44).
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.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 19-10-2012 Εισηγητικό Σημείωμα της Αντιδημάρχου
Οικονομικών Ελισάβετ Αρχοντάκη-Γεωργίου, που έχει ως εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 80 παρ. 5 του Ν. 3463/8-6-06 η
αρμοδιότητα για την χορήγηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος ανήκει στους Δήμους και τις Κοινότητες ενώ με την παρ. 6 του
ίδιου αρθ. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την ανάκληση, αφαίρεση και προσωρινή
αφαίρεση των αδειών και την σφράγιση των πιο πάνω καταστημάτων.
Βάσει των διατάξεων του αρθ. 73 παρ. 1α του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α) ¨Νέα αρχιτεκτονική
της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨ η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασίζει πλέον κατ’ αρμοδιότητα για την ανάκληση ή την
οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων, επιχειρήσεων και
λοιπών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου.
Σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθ. 6 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης θεωρείται
ίδρυση νέου καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος και
συνεπώς απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τούτου η μεταφορά ή επέκταση ή
αλλαγή ή μεταβίβαση του, καθώς και η ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων
λειτουργίας του, εκτός αν, κατά τις διαπιστώσεις της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας, η
γινόμενη τροποποίηση είχε σαν συνέπεια τη βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών
λειτουργίας τούτου.
Ως μεταβίβαση καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος
εννοείται και η εκχώρηση με ενοίκιο της εκμεταλλεύσεως των εγκαταστάσεων (οίκημα,
εξοπλισμός κ.λ.π.) τούτου από τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του σε άλλο
πρόσωπο.
Επίσης στο αρθ. 6 παρ. 9 της προαναφερθείσας Υγειονομικής Διάταξης αναφέρεται :
¨Τα καταστήματα, εργαστήρια και εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος που
λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη από το παρόν άρθρο άδεια ίδρυσης και λειτουργίας,
κλείονται αυτεπαγγέλτως από την οικεία Αστυνομική Αρχή (Ο.Τ.Α. παρ. 6 του αρθ. 80 του
ανωτέρω), οι δε παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του Α.Ν. 2520/95.¨
Με την απόφαση 978/12 απόφαση Δημάρχου χορηγήθηκε η με αρ. πρωτ. 17848/12-42012 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ στην εταιρεία Κότσυφας
Γ. – Νοταρίδης Μ. Ο.Ε.για το ευρισκόμενο στην Βέροια επί της οδού 84 κατάστημά της,
δυναμικότητας : α) τριάντα τεσσάρων (64) καθισμάτων στην αίθουσα και β) τεσσάρων (4)
καθισμάτων στον δημοτικό υπαίθριο χώρο.
Σύμφωνα με το αριθ. 1020/19185/7-β/8-8-2012 έγγραφό του το Αστ. Τμήμα Βέροιας μας
γνώρισε ότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 11-7-2012 και ώρα 00:33 διαπιστώθηκε
επέκταση του καταστήματος με την ανάπτυξη δέκα τεσσάρων (14) καθισμάτων στον
δημοτικό υπαίθριο χώρο ενώ από την υπάρχουσα άδεια προβλέπεται η ανάπτυξη
τεσσάρων (4) καθισμάτων στον χώρο αυτό.
Επίσης σύμφωνα με το αριθ. 1020/19185/6-β/19-8-2012 έγγραφό του το Αστ. Τμήμα
Βέροιας μας γνώρισε ότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 17-6-2012 και ώρα 23:18
διαπιστώθηκε επέκταση του καταστήματος με την ανάπτυξη είκοσι (20) καθισμάτων στον
δημοτικό υπαίθριο χώρο ενώ από την υπάρχουσα άδεια προβλέπεται η ανάπτυξη
τεσσάρων (4) καθισμάτων στον χώρο αυτό.
Με το αριθ. 44959/27-8-2012 έγγραφό μας στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής της
Π.Ε. Ημαθίας ζητήσαμε να ενεργήσει επανέλεγχο για να διαπιστωθεί η επαναφορά ή όχι του
καταστήματος και η συμμόρφωση με τους όρους της κατεχόμενης αδείας.
Με το αριθ. 3598/27-9-2012 έγγραφό του το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε.
Ημαθίας μας γνωρίζει ότι σε αυτοψία που διενεργήθηκε στις 24-9-2012, το κατάστημα
βρέθηκε να έχει αναπτύξει στον δημοτικό υπαίθριο χώρο δέκα έξι (16) καθίσματα ενώ από
την υπάρχουσα άδεια προβλέπεται η ανάπτυξη τεσσάρων (4) καθισμάτων, προβαίνοντας
έτσι σε επέκταση και ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του .
Επειδή από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι έχει επέλθει επέκταση του καταστήματος και
προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω παράνομη λειτουργία του, παρακαλείται η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά με την ανάκληση ή όχι της άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας και τη σφράγισή του, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 9 του αρθ. 6 της
ανωτέρω Υγειονομικής Διάταξης».

Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Κατά το εισηγητικό, σύμφωνα με το αριθ. 1020/19185/7β/8-8-2012 έγγραφό του το Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας σε έλεγχο που διενήργησε
στο κατάστημα στις 11-07-2012 διαπίστωσε παράβαση με την ανάπτυξη δέκα
τεσσάρων (14) καθισμάτων στο δημοτικό υπαίθριο χώρο ενώ από την υπάρχουσα
άδεια προβλέπεται η ανάπτυξη τεσσάρων (4) καθισμάτων. Επίσης στο
αριθ.1020/19185/6-β/19-8-2012 έγγραφό του το Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας μας
αναφέρει και 2η παράβαση που έγινε στις 17-6-2012 με την ανάπτυξη είκοσι (20)
καθισμάτων στο δημοτικό υπαίθριο χώρο ενώ από την υπάρχουσα άδεια
προβλέπεται η ανάπτυξη τεσσάρων (4) καθισμάτων.
Έγινε ο επανέλεγχος από το υγειονομικό, το οποίο με το αριθ. 3598/27-9-2012
έγγραφό του μας γνωρίζει ότι σε αυτοψία που διενεργήθηκε στις 24-09-2012 το
κατάστημα βρέθηκε να έχει αναπτύξει δέκα έξι (16) καθίσματα στο δημοτικό
υπαίθριο χώρο ενώ από την υπάρχουσα άδεια προβλέπεται η ανάπτυξη τεσσάρων
(4) καθισμάτων.
Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος υπεύθυνος του καταστήματος;
Νοταρίδης Μιχάλης (καταστηματάρχης): Η μία περίπτωση ήταν την ημέρα των
εκλογών και η άλλη περίπτωση ήταν που υπήρχαν κάτι γενέθλια στο μαγαζί και ήταν
ανέφικτο το να μη βγούνε καθίσματα. Από εκεί και πέρα δεν λέω ότι είμαι ο πιο
σωστός άνθρωπος, αλλά είμαι 7 μήνες ανοιχτός και με κυνηγάνε οι πάντες αυτή τη
στιγμή.
Θεοδοσιάδου Λένα (Δικηγόρος εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Να προσθέσω λίγο.
Έχουμε καταθέσει 02-11-2012 υπεύθυνη δήλωση του αγορανομικά υπευθύνου του
καταστήματος, ότι έχουμε επαναφέρει το κατάστημα στην αρχική του λειτουργία,
μάλιστα κατά τη διάρκεια, τώρα, της συνεδρίασης της Επιτροπής μας πήραν
τηλέφωνο από το μαγαζί ότι η δημοτική αστυνομία ήταν εκεί και έκανε έλεγχο στο
κατάστημα και διαπίστωσε ότι όντως τα καθίσματα που υπήρχαν έξω ήταν ανάλογα
με την άδεια λειτουργίας του καταστήματος, δηλαδή νόμιμα.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Κάποιος συνάδελφος θέλει να πάρει το λόγο;
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη η θέση μας, να βλέπουμε
κατ΄ επανάληψη παραβάσεις και βέβαια είναι πολύ εύκολο ναρθούμε να πούμε, τη
μία ήταν εκλογές, την άλλη ήταν γιορτή, την άλλη ήταν κάτι άλλο και παραβίασαν, ας
πούμε, το όριο των καθισμάτων. Εγώ δεν ανέχομαι αυτήν την πόλη έτσι όπως είναι
πια. Αυτό το χάλι μας, για το οποίο είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Μία το ένα, μία το
άλλο. Πάντα θα υπάρχει μια αιτία να επεκτείνουμε τα καθίσματα. Δεν συζητώ, φίλοι
και συνάδελφοι, ότι πραγματικά εδώ είναι πολύ λυπηρό και δεν υπάρχει κανένα
περιθώριο να σκεφτεί κανείς τη μη ανάκληση. Κανένα απολύτως περιθώριο. Δεν
αφήνουν περιθώριο. Μία, δύο, τρεις παραβάσεις. Δεν χρειάζεται να λέω πιο πολλά.
Ναι. Ναι στην ανάκληση.
Λαζαρίδης Αριστομένης: Πείτε μου κάτι. Μόνο αυτές τις δύο μέρες αναπτύξατε
παραπανίσια τραπεζοκαθίσματα;
Νοταρίδης Μιχάλης (καταστηματάρχης): Υπάρχουν και άλλες μέρες, συμφωνώ σε
αυτό που λέτε.
Λαζαρίδης Αριστομένης: Εγώ ο ίδιος, τουλάχιστον 2-3 φορές, πέρασα από τη
Μητροπόλεως, με το ζόρι. Κλείνετε το δρόμο, αυτό κάνετε.
Νοταρίδης Μιχάλης (καταστηματάρχης): Ειλικρινά δεν έχω κλείσει ποτέ το δρόμο.
Λαζαρίδης Αριστομένης: Σας το λέω εγώ. Μία μάνα με το καροτσάκι, όταν είστε
πλήρως ανεπτυγμένοι, δεν μπορεί να περάσει. Να μη μιλήσουμε για κάποιον με
κανένα καροτσάκι με κάποιον Αμέα ή κάποιον που κουβαλάει έναν γέρο.
Νοταρίδης Μιχάλης (καταστηματάρχης): Συμφωνώ ότι υπάρχει μια μικρή δυσκολία,
αλλά εγώ είμαι πάντα έξω και προσπαθώ να υπάρχει πάντα διέλευση. Είμαι 27
χρονών, τι παράδειγμα θα μου δώσετε έτσι;
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Πρόεδρε επειδή αναφέρθηκε ο κ.Νοταρίδης, για το τι
παράδειγμά του δίνουμε, θα πρέπει να αντιστρέψω την ερώτηση. Θα μου πείτε εμείς

δώσαμε τα παραδείγματα, έτσι ώστε να αυθαιρετούν και να κάνει ότι θέλει ο καθένας
σ΄ αυτήν την πόλη. Εμείς την ξεκινήσαμε αυτήν την ιστορία. Θες ο κ.Χασιώτης, θες ο
κ.Σκουμπόπουλος, θες η κ.Δήμαρχος, όλοι οι δήμαρχοι, όλοι οι αντιδήμαρχοι είναι
συνυπεύθυνοι γι΄ αυτό που έκαναν. Τα παραδείγματα λοιπόν και τα μηνύματα που
δώσαμε σε όλους αυτούς τους νεαρούς ανθρώπους, είναι απλώστε τα καθίσματά
σας και κάντε ότι σας καπνίζει, δεν σας πειράζει κανένας. Το παράδειγμα λοιπόν και
το μήνυμα, έπρεπε εσείς η νέα γενιά να μας το δώσετε αλλιώς και να πείτε ναι εμείς
από δω και πέρα αυτήν την πόλη θα τη συμμορφώσουμε. Εμείς αυτήν την πόλη θα
τη φτιάξουμε αλλιώτικη, αλλά δυστυχώς εμείς αυτό το μήνυμα σας δώσαμε,
απλώστε τα και κάντε ότι θέλετε. Αλλάξτε την εσείς την πόλη και μην έρχεστε με
τόση ευκολία να λέτε τη μία ήταν έτσι, την άλλη αλλιώς, απλώσαμε τα καθίσματα
γιατί είχαμε κάποιους λόγους ιδιαίτερους. Δώστε λοιπόν το μήνυμα σε εμάς αλλιώς.
Φτιάξτε αυτήν την πόλη αλλιώτικη. Εσείς οι νέοι άνθρωποι. Εμείς τη χαλάσαμε
δυστυχώς. Τώρα προσπαθούμε λίγο να συμμαζέψουμε τα πράγματα.
Γουναράς Εμμανουήλ: Εγώ θέλω να ρωτήσω. Δώσαμε αναβολή και στείλαμε το
υγειονομικό;
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Ξαναλέω ότι σε κάθε περίπτωση μετά την παράβαση που
καταγράφεται από την αστυνομία, δεν έρχεται κατευθείαν το θέμα εδώ. Έτσι; Ας
πούμε ότι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία τα μαγαζιά και γίνεται επανέλεγχος από το
υγειονομικό. Εφόσον διαπιστωθεί από το υγειονομικό ότι υπάρχει παράβαση πάλι...
Γουναράς Εμμανουήλ: Το γνωρίζουν ότι θαρθεί το υγειονομικό;
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Προφανώς όχι. Ούτε εμείς το γνωρίζουμε.
Γουναράς Εμμανουήλ: Το γνωρίζουν ότι θα πάει κάποτε το υγειονομικό;
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Ούτε εμείς γνωρίζουμε το πότε θα πάει το υγειονομικό.
Γουναράς Εμμανουήλ: Δεν είπα το πότε. Αν γνωρίζουν τη διαδικασία; Δηλαδή με
έγραψε η αστυνομία, αυτό όμως δεν είναι καταδικαστικό για εμένα, θα επανέλθει το
υγειονομικό να με δει. Την ξέρουν αυτή τη διαδικασία;
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Δεν γνωρίζω αν το ξέρουν.
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Αν κοινοποιείται το έγγραφο της αστυνομίας και
σ΄αυτούς. Δεν ξέρω αν κοινοποιείται. Τη διαδικασία ο νόμος την καθορίζει.
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το να είναι νόμιμος κανείς
είναι μια διαρκής υπόθεση. Δεν είναι μια υπόθεση, που εν αναμονή του
υγειονομικού, εγώ θα κοιτάξω να είμαι νόμιμος και μόλις έρθει και φύγει, τα
ξαναβγάζω τα καθίσματα. Γιατί να ειδοποιηθούν ότι θα πάει το υγειονομικό;
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Σε κάθε περίπτωση το χαρτί της αστυνομίας κοινοποιείται
και σ΄αυτούς, όπως ακριβώς κοινοποιείται και στο δήμο. Κοινοποιείται στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών, στη Δ/νση Υγείας και στον υγειονομικώς υπεύθυνο του
καταστήματος.
Γουναράς Εμμανουήλ: Τότε μπορεί να λειτουργεί με τη λογική ότι έτσι και αλλιώς με
γράψανε. Τι να συμμαζευτώ αφού με γράψανε.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Όχι δεν είναι έτσι. Γι΄αυτό γίνεται και ο επανέλεγχος.
Θεοδοσιάδου Λένα (Δικηγόρος εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Σε κάθε περίπτωση
πάντως το κατάστημα αυτή τη στιγμή έχει επανέλθει στην προτέρα λειτουργία του,
οπότε νομίζω δεν έχει νόημα να συζητήσουμε παραπάνω, δηλαδή τα διαδικαστικά,
για το αν θα πέρασε το υγειονομικό ή όχι. Εκ των υστέρων, αφού πέρασε το
υγειονομικό πάντως, το κατάστημα έχει επανέλθει και τα έγγραφα τα οποία έχουν
κοινοποιηθεί στο κατάστημα έλεγαν ότι σας παρακαλούμε να επαναφέρετε το
κατάστημα στην προτέρα λειτουργία του. Έχει επανέλθει.
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Αυτήν την ίδια φρασεολογία την έχετε χρησιμοποιήσει
όλοι οι συνάδελφοί σας που έχουν περάσει από εδώ. Ζούμε όλοι μέσα στην αγορά
στην ίδια πόλη. Όλοι έχουν επιχειρήσεις, πολλοί έχουν επιχειρήσεις, δεν έρχονται
όμως όλοι εδώ. Κάποιοι το κάνουν συστηματικά. Η Επιτροπή χρησιμοποιώντας όλες
τις δυνατότητες που της δίνει ο νόμος και όχι μόνο, έχει εφαρμόσει αυτό το σύστημα,

ότι προσπαθούμε λέμε να συμμαζέψουμε την πόλη, αλλά να δώσουμε και την
ευκαιρία στα καταστήματα. Το αν δουλεύουν ή δεν δουλεύουν άτομα, το αν κάνατε ή
δεν κάνατε επενδύσεις, αυτό το είπαμε και άλλη φορά και θα το ξαναπώ, μας
ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί και εμείς επιχειρηματίες είμαστε, δεν ήρθαμε από τον
ουρανό, ούτε ο δήμος είναι κάτι κακό. Ο Δήμος είναι αυτός που προσπαθεί να
κρατήσει μια αρχή για όλους τους πολίτες, όχι μόνο για τους επιχειρηματίες. Όμως
όταν πας να κάνεις μια επένδυση και ξέρεις ότι θα βάλω κάποια χρήματα και θα
είμαι και λίγο παράνομος, συγγνώμη αλλά εκεί δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανένας
και να παρακολουθήσει κανένας αυτήν την τακτική.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Αν δεν θέλει κανένας άλλος να πάρει το λόγο, να
περάσουμε σε ψηφοφορία. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο;
Ποιοι είναι υπέρ της ανάκλησης;
Υπέρ της ανάκλησης της άδειας ψήφισαν όλα τα μέλη της Επιτροπής.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 19-10-2012 Εισηγητικό Σημείωμα της Αντιδημάρχου Ελισάβετ
Αρχοντάκη-Γεωργίου.
2. Το αριθμ.3598/27-9-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής &
Υγειονομικού Ελέγχου.
3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/10(ΦΕΚ 87/Α’).
Αποφασίζει Ομόφωνα
A. Εγκρίνει την Ανάκληση της αριθμ.πρωτ:17848/12-4-2012 άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ της εταιρείας «ΚΟΤΣΥΦΑΣ Γ. ΝΟΤΑΡΙΔΗΣ Μ. Ο.Ε.», που βρίσκεται στη Βέροια επί της οδού Μητροπόλεως 44
(¨Το Μπρίκι¨).
Β. Εγκρίνει τη σφράγιση του καταστήματος.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 77 / 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 20-11-2012
Η Δήμαρχος
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