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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΘΕΜΑ «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Ακύρωση Άδειας Ίδρυσης
και
Λειτουργίας Καταστήµατος του Παπαχαραλάµπους Λουκάς του
Γεωργίου, για το κατάστηµα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΜΠΑΡ µε δυνατότητα
παραγωγής µπύρας», στην οδό Ελ. Βενιζέλου αριθ. 13 στη ∆ηµοτική
Ενότητα Αγίου Παύλου του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών ».
Στο ∆ηµοτικό Κτίριο Αγίου Παύλου (Γραφείο Προέδρου- Ηπείρου 9-11) σήµερα
στις 28/05/2013,ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου µε αριθµ.πρωτ. 31887/21-05-2013 η οποία καταρτίσθηκε και επιδόθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 και 89 του Ν.3852/2010, συνήλθε το
Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Παύλου σε πέµπτη (5η) Τακτική συνεδρίαση,
στην οποία ήταν παρόντες:
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από τα πέντε (5) µέλη
παραβρέθηκαν και τα (5) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ταχτατζής Κωνσταντίνος
2. Λυκουριώτη Μαρία
3. Ντουλµατζή Αικατερίνη
4. ∆αραµήλα Αναστασία
5. Καπούλας Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Πρακτικά συνεδρίασης τηρούνται από τον διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου ΝεάποληςΣυκεών κ. Κοτακίδη Χρήστο βάσει της υπ αρ. 883/2011 απόφασης ∆ηµάρχου ΝεάποληςΣυκεών.
Παρών στην συνεδρίαση ήταν ο υπεύθυνος Αντιδήµαρχος ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου
Παύλου
κ.Τσακιρίδης Αναστάσιος

Εισηγούµενος ο Πρόεδρος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Συζήτηση και
λήψη απόφασης για την Ακύρωση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήµατος
του Παπαχαραλάµπους Λουκάς του Γεωργίου, για το κατάστηµα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ,
ΜΠΑΡ µε δυνατότητα παραγωγής µπύρας», στην οδό Ελ. Βενιζέλου αριθ. 13 στη
∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Παύλου του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών ».θέτει υπόψη του
Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 23821/17-04-2013 σχετική µε το θέµα, εισήγηση
της κας. Μπουντάγκη Βελιώρα, υπαλλήλου ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών, µε το
φάκελο του θέµατος.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ AΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1)όσα o Πρόεδρος και τα µέλη αυτής εξέθεσαν,
2)τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.2218/94 (ΦΕΚ 90/13-6-94 τ.Α’), και τις διατάξεις
της Α1Β/8577/1983, από 14-7-1994 (ΑΠ.30984/19-7-1994 Υπ.Εσωτερικών),
3)τις διατάξεις των άρθρων 80 παρ.4 και 103 του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α΄
114/2006),
4)τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.3852/2010,
5)την υπ’ αριθµ.πρωτ. 23821/17-04-2013 σχετική µε το θέµα, εισήγηση της κας.
Μπουντάγκη Βελιώρα, υπαλλήλου ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών, µε τα σχετικά
δικαιολογητικά,
6)την υπ’ αρ.πρωτ.23700/17-04-2013 Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση του ιδίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την ακύρωση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, ευρισκόµενου
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Νεάπολης Συκεών στην ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου
Παύλου και συγκεκριµένα της αδείας που έχει εκδοθεί στο όνοµα του:

«Παπαχαραλάµπους Λουκάς του Γεωργίου», που αφορά την αριθµ.πρωτ
07/2910/03-11-2009 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ,
ΜΠΑΡ µε δυνατότητα παραγωγής µπύρας», που εκδόθηκε από τον πρώην
∆ήµο Αγίου Παύλου, την αρίθµ. Πρωτ 23700/17-04-2013 αίτηση – Υπεύθυνη
∆ήλωση του ιδίου, σύµφωνα µε την οποία δηλώνει ότι επιθυµεί την ακύρωση της
παραπάνω αδείας λόγω διακοπής της εκµετάλλευσης του καταστήµατος .
Σύµφωνα µε τη βεβαίωση µεταβολής εργασιών της ∆.Ο.Υ. ∆΄ Θεσσαλονίκης ο
ανωτέρω διέκοψε τη λειτουργία της εκµετάλλευσης την 12-03-2013.
Σηµειώνεται ότι για την ακύρωση της παραπάνω αδείας, συντρέχουν οι
προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία προϋποθέσεις.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 10/2013.
Αναθέτει στον Πρόεδρο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.
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