ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 14 / 2016 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 60 / 2016.
Περίληψη
Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Κ.Y.E. με την επωνυμία
¨ΑΓΟΡΑ¨, της εταιρείας ¨ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε.–
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Χ. Ο.Ε.¨ στην Βέροια.
Σήμερα στις 06-07-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 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 29-06-2016 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 8
μέλη.
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Παρόντες
Βασίλειος Λυκοστράτης
Γεώργιος Γουλτίδης (αναπλ/κό μέλος)
Σωτήριος Στουγιάννος
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Θεόδωρος Τέτος (αναπλ/κό μέλος)
Χριστίνα Γαϊτάνου
Γεώργιος Ορφανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής

Απόντες
1 Ιορδάνης Κυρατλίδης
2 Ηλίας Τσιφλίδης
3 Διονύσιος Κουλουριώτης
Σημ.:

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 09-06-2016 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου
Οικονομικών κ. Στυλιανού Ασλάνογλου 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 τις διατάξεις του αρθ. 9 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α΄), το οποίο
εφαρμόζεται μετά την κατάργηση του άρθρου 17 της Υ.Δ. Υ1γ/ 96967/2012 ( ΦΕΚ Β΄

2718), οι διοικητικές κυρώσεις σε Κ.Υ.Ε. «επιβάλλονται με απόφαση της αρμόδιας
αδειοδοτούσας αρχής κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας αρχής που διενήργησε τον έλεγχο» .
Επίσης σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 20527/29-5-14 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
– Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Ο.Τ.Α. κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της
Επικρατείας, οι Δήμοι της χώρας, όταν πρόκειται για την επιβολή των διοικητικών
κυρώσεων ενεργούν, κατά κανόνα, κατά δέσμια αρμοδιότητα (ΣτΕ 1429/1993,1443/1996)
και δεν καταλείπεται σ’ αυτούς διακριτική ευχέρεια στην επιμέτρηση και επιβολή της
διοικητικής κύρωσης.
Βάσει των ανωτέρω οι Δήμοι της χώρας επιβάλλουν τις διοικητικές κυρώσεις που τους
υποδεικνύονται από το αρμόδιο ελεγκτικό μηχανισμό που διενέργησε τον έλεγχο.
Με την αριθ. πρωτ. 1311/20461/17-5-2015 απόφαση Δημάρχου χορηγήθηκε άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
& ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στην εταιρεία ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε.–
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Χ. Ο.Ε. για το ευρισκόμενο στην Βέροια επί της οδού Κάππου 6 &
Ιπποκράτους κατάστημά της, δυναμικότητας α) είκοσι εννέα (29) εξυπηρετούμενων
ατόμων στην ισόγεια αίθουσα, β) δέκα επτά (17) εξυπηρετούμενων ατόμων στον όροφο, γ)
δέκα έξι (16) εξυπηρετούμενων ατόμων στον δημοτικό υπαίθριο χώρο της οδού Κάππου
και δ) έντεκα (11) εξυπηρετούμενων ατόμων στον δημοτικό υπαίθριο χώρο της οδού
Ιπποκράτους.
Σύμφωνα με τα αριθ. πρωτ. 1020/19240/39-β/15-03-2016 έγγραφο του το Αστυνομικό
Τμήμα Βέροιας, μας γνώρισε ότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 23-02-2016 και ώρα
20:35 στο παραπάνω κατάστημα, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω : α) επέκταση του
καταστήματος, καθώς διαπιστώθηκε να εξυπηρετεί επί της οδού Κάππου είκοσι έξι (26)
άτομα, ενώ στην άδεια λειτουργίας του καταστήματος προβλέπονται δέκα έξι (16) και επί
της οδού Ιπποκράτους είκοσι ένα (21) άτομα ενώ στην άδεια λειτουργίας του
καταστήματος προβλέπονται έντεκα (11) άτομα και β) να έχει καταλάβει δημοτικό
υπαίθριο χώρο τοποθετώντας τραπεζοκαθίσματα επί της οδού Ιπποκράτους δέκα οκτώ
μέτρα και σαράντα πέντε (18,45) τ.μ. (πεζοδρόμιο) αντί δέκα έξι μέτρα και σαράντα πέντε
(16,45) τ.μ. και επί της οδού Κάππου έντεκα μέτρα και τριάντα επτά εκατοστά (11,37)
τ.μ. (πεζοδρόμιο) αντί εννέα μέτρα και τριάντα επτά εκατοστά (9,37) τ.μ. όπως αναφέρεται
στην χορηγηθείσα άδεια χρήσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου και τα συνημμένα
σχετικά διαγράμματα. Το παραπάνω γεγονός, όπως άλλωστε αναφέρεται και στο εν λόγω
έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος, συνιστά επέκταση και ουσιώδη τροποποίηση των
όρων της χορηγηθείσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος γι’αυτό τον
λόγο επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, ήτοι ανάκληση της άδειας λειτουργίας και
σφράγιση του καταστήματος από τον οικείο ΟΤΑ.
Επιπλέον με το αριθ. πρωτ. 1020/19240/36-β/11-11-2015 έγγραφο του το Αστυνομικό
Τμήμα Βέροιας, είχε διαπιστωθεί παρόμοια παράβαση για επέκταση και ουσιώδη
τροποποίηση των όρων της χορηγηθείσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
καταστήματος, για την οποία συντάχθηκε παρόμοια εισήγηση από την Υπηρεσία μας. Η
Ε.Π.Ζ. με την αριθ. 5/2016 απόφασή της, αποφάσισε την : Αναβολή συζήτησης και
λήψης απόφασης επί του θέματος: Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Κ.Y.E. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ της εταιρείας ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε. –ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Χ. Ο.Ε. με
την επωνυμία ΑΓΟΡΑ, που βρίσκεται στην οδό Κάππου 6 & Ιπποκράτους, στην Βέροια.
Απ’ όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι έχει επέλθει επανειλημμένα επέκταση και
ουσιώδη τροποποίηση των όρων της χορηγηθείσας άδειας λειτουργίας του καταστήματος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ της εταιρείας ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε. – ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Χ. Ο.Ε. στην οδό
Κάππου 6 & Ιπποκράτους, στην Βέροια και παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να

αποφασίσει σχετικά με την ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του και τη
σφράγισή του, σύμφωνα με τις παρ. 5 & 9 του άρθ. 6 της ανωτέρω Υγειονομικής
Διάταξης.
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Παρών στην συνεδρίαση είναι ο Ιωάννης Ιωαννίδης εκπρόσωπος της εταιρίας,
ο οποίος ζήτησε τον λόγο.
Ι.Ιωαννίδης: Έχω τρία μαγαζιά στις οδούς Κάππου και Ιπποκράτους έχω μεγαλώσει στην
γειτονιά αυτή και την γνωρίζω πολύ καλά. Είναι φύση αδύνατο τα καθίσματα να
βρίσκονται εντός ορίων. Οι πελάτες συχνά μετακινούν τα καθίσματα προκειμένου να
τακτοποιηθεί καλύτερα η παρέα. Αφήστε μας να δουλέψουμε, είναι δύσκολη εποχή να
διώχνουμε πελάτες. Σε μια περίοδο κρίσης αντί να βοηθάτε να δουλέψουμε θα πρέπει να
ελέγχουμε τα όρια. Εξάλλου δεν μπορώ να ξέρω τους Χ λόγους του κάθε αστυνομικού που
έρχεται στο μαγαζί και θέλει να γράψει. Το μαγαζί μου δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το
τελευταίο που παραβιάσει τα όρια για τα τραπεζοκαθίσματα στον πεζόδρομο. Είναι πόνος
ψυχής και αδικία, να καταβάλουμε προσπάθειες με την κρίση να κρατήσουμε ανοικτά τα
μαγαζιά και να έχουμε θέμα με τον αριθμό των καθισμάτων.
Φτάσαμε στο σημείο να μην ασχολούμαστε με τη δουλειά μας, αλλά να τρέχουμε συνεχώς
στα δικαστήρια, τα οποία της περισσότερες φορές μας αθωώνουν. Κάνουμε αγώνα για το
μεροκάματο, έχουμε προσωπικό, είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας στο ΙΚΑ, μη μας
καταστρέφετε, μην οδηγείτε τους εργαζόμενους στην ανεργία. Εσείς οι ίδιοι μας ζητάτε
ένα επιπλέον τραπεζάκι, για να βολευτείτε με τους φίλους σας.
Πρόεδρος: Δεν ευθυνόμαστε εμείς, μας μεταφέρετε τις ευθύνες.
Γαϊτάνου: Στην περίπτωση που σας γίνει ανάκληση μπορείτε να βγάλετε νέα άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας για το κατάστημα σας.
Ι.Ιωαννίδης: Δεν θα μπορέσω γιατί έχω προβλήματα με τον ιδιοκτήτη.
Πρόεδρος: Είναι παρανομία της Επιτροπής αν δεν εφαρμόσει τον νόμο. «….Στα Κ.Υ.Ε.,
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 180/1979 επιβάλλονται οι εξής διοικητικές
κυρώσεις:
Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος με απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου αυτή δεν υφίσταται.
Η ανάκληση επιβάλλεται κατά δέσμια αρμοδιότητα όταν: α) Πάψει να ισχύει έστω και μία
εκ των προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια……» Κάτι που ισχύει στην
περίπτωση μας.
Γ.Γουλτίδης: Όταν συζητήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα για τα
τραπεζοκαθίσματα ήταν παρών και ο εκπρόσωπος των καταστηματαρχών. Σήμερα δεν
είναι εδώ. Τίθεται ένα σοβαρό θέμα καθώς από ότι ακούμε ο κανονισμός τηρείτε από το
90%. Και τον κανονισμό δεν τον ψήφισα, γιατί σε 80 εκατοστά εγώ, δεν χωράω. Ο ίδιος ο
κανονισμός που ψηφίστηκε κάνει τους πολίτες να παρανομούν. Δεν μπορώ να πάρω θέση
για τον καταστηματάρχη και πιστεύω αυτά που λέει.
Πρόεδρος: Εκτός θέματος. Δεν συζητάμε τον κανονισμό.
Γ.Ορφανίδης: Και σταθερά σημεία να βάζαμε πάλι θα είχαμε υπερβάσεις. Η επιτροπή θα
πρέπει να λάβει μια πρωτοβουλία. Θα πρέπει να καλέσουμε όλους τους καταστηματάρχες.
Προτείνω αυτήν την φορά να μην γίνει ανάκληση της άδειας αλλά να καλέσουμε όλους
τους καταστηματάρχες και να τους ενημερώσουμε ότι από εδώ και στο εξής με κάθε νέα
παράβαση θα γίνεται ανάκληση της άδειας από την πρώτη παράβαση.
Με την παραπάνω πρόταση συμφώνησαν οι Θ.Τέτος και Δ. Τραπεζανλής.
Λ.Ακριβόπουλος: Έχει αποδειχτεί στο παρελθόν ότι οι καταστηματάρχες δεν μπορούν να
συνεννοηθούν γιατί υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός.
Πρόεδρος: Προτείνω την ανάκληση της άδειας.
Υπέρ ψήφισαν οι: Πρόεδρος, Λ. Ακριβόπουλος και Χ. Γαιτάνου.

Κατά ψήφισαν οι: Γ. Ορφανίδης, Θ. Τέτος και Δ. Τραπεζανλής.
Λευκό ψήφισε ο: Σ. Στουγιάννος
Ο κος Γουλτίδης δήλωσε ότι απέχει από το θέμα.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 09-06-2016 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Στυλιανού
Ασλάνογλου
2. Την πρόταση του Προέδρου.
3. Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του αρθ. 79 του
Κ.Δ.Κ. Ν.3463/2006.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Y.E. με την επωνυμία ΑΓΟΡΑ,
της εταιρείας ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε. – ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Χ. Ο.Ε. στην Βέροια, για τον παραπάνω
λόγο.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 60/ 2016.
......................................................…………………….……………………………………….
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη
Γ. Γουλτίδης

Βασίλειος Λυκοστράτης

Σ.Στουγιάννος
Λ.Ακριβόπουλος
Θ.Τέτος
Χ.Γαϊτάνου
Γ.Ορφανίδης
Δ.Τραπεζανλής
Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια, 11-08-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

