ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 9 / 2013 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 23 / 2013.
Περίληψη
Μη αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε.
¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ του ΚΑΡΤΑΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
(Πέτρινο- παρ. Ιεραρχών και Πατρ. Ιωακειμ, Βέροια).
Σήμερα στις 06-06-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30μ.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 30-05-2013 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 5 μέλη.

Παρόντες
Θεόφιλος Κορωνάς
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης
Δημητρούλα Γκέκα
Κυριάκος Παναγιωτίδης

Απόντες
Γεώργιος Κάκαρης
Μαρία Παπαϊωάννου
Αναστάσιος Βασιάδης
Θωμάς Αγγελίνας

Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Γεώργιο Καρατζούλα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε στην
Επιτροπή ότι:
Με την αριθ. 18/2013 απόφασή μας που λάβαμε στην 6η συνεδρίαση της 29-04-2013
αποφασίσαμε ομόφωνα την αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης για το θέμα της ¨Οριστικής
αφαίρεσης ή μη άδειας ίδρυσης ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ του ΚΑΡΤΑΣΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ¨, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά ο Νομικός Σύμβουλος του
Δήμου.
Με την από 24-05-2013 γνωμοδότησή του ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Αθανάσιος
Μακρυγιάννης αφού εξέτασε, τις ημερομηνίες τέλεσης των βεβαιωθέντων από την Αστυνομία
παραβάσεων, καθώς και τις ημερομηνίες στις οποίες εκτελέστηκαν οι τρεις προσωρινές αφαιρέσεις
της άδειας και δεκαήμερες σφραγίσεις του συγκεκριμένου καταστήματος, γνωμοδοτεί ότι : η Ε.Π.Ζ.
δεν δύναται να προβεί σε οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
συγκεκριμένου καταστήματος καθόσον δεν προκύπτει τέλεση νέας παράβασης μετά την 11-04-2013
οπότε και εκτίθηκε η τρίτη κατά σειρά δεκαήμερη προσωρινή αφαίρεση της άδειας του καταστήματος
και ως εκ τούτου δεν συντρέχει η προϋπόθεση της τέλεσης παράβασης εντός ενός χρόνου, που
αρχίζει από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαίρεσης.
Συνεπώς κατόπιν και της εισηγήσεως του Νομικού Συμβούλου του Δήμου προτείνω να
ψηφίσουμε για: ¨Την μη ανάκληση και αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε.
¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ του Καρτασάκη Ιωάννη του Βασιλείου (Πέτρινο – παρ. Ιεραρχών και Πατρ. Ιωακείμ,
Βέροια)¨
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση και πρόταση του Προέδρου.
2. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου η Ε.Π.Ζ.
δε δύναται να προβεί σε οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του

3.

καταστήματος, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου β΄ της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 180/79, λόγω μη συνδρομής των προς τούτο υπό
του νόμου τασσομένων προϋποθέσεων.
Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010.
Αποφασίζει Ομόφωνα

Την μη ανάκληση και αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ του
ΚΑΡΤΑΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που βρίσκεται στη Βέροια και στην οδό παρ. Ιεραρχών και
Πατρ. Ιωακείμ.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 2013.
................................................................…………………….………………………...............................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θεόφιλος Κορωνάς

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης
Δημητρούλα Γκέκα
Κυριάκος Παναγιωτίδης

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 28-06-2013
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

