ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 17 / 2016 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 77/ 2016.
Περίληψη
Μη ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
της Επιχείρησης Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΜΠΑΡ) της εταιρείας Στραβέλας Α. & Σία
ΕΕ με την επωνυμία “Social”, στην οδό
Εληάς 13, στην Βέροια.
Σήμερα στις 26-09-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, 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 19-092016 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 6
μέλη.
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Παρόντες
Βασίλειος Λυκοστράτης
Γεώργιος Γουλτίδης (αναπλ/κό μέλος)
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Διονύσιος Κουλουριώτης
Θεόδωρος Τέτος (αναπλ/κό μέλος)
Δημήτριος Τραπεζανλής
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Απόντες
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Σωτήριος Στουγιάννος
Ηλίας Τσιφλίδης
Χριστίνα Γαϊτάνου
Γεώργιος Ορφανίδης
Σημ.:

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 01-06-2016 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου
Οικονομικών κ. Στυλιανού Ασλάνογλου που έχει ως εξής :
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 80 παρ. 2 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 άρθ. ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την ανάκληση, αφαίρεση και προσωρινή
αφαίρεση των αδειών και την σφράγιση των πιο πάνω καταστημάτων.
Βάσει των διατάξεων του άρθ. 73 παρ. 1α του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα αρχιτεκτονική
της αυτοδιοίκησης & της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασίζει πλέον κατ’ αρμοδιότητα για την ανάκληση ή την
οριστική αφαίρεση της αδείας ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων, επιχειρήσεων και
λοιπών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου.
Με την αρ. 12/2013 απόφαση Δημάρχου χορηγήθηκε η με αρ. πρωτ. 215/3-1-2013 άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ) στην
εταιρεία «Στραβέλας Αθ. & Σία Ε.Ε.» με διαχειριστές και νομίμους εκπροσώπους τους: α)
Στραβέλα Αθανάσιο του Ευαγγέλου και β) Κοσμίδη Αθανάσιο του Ευθυμίου, για το
ευρισκόμενο στη Βέροια κι επί της οδού Εληάς 13 κατάστημά της.

Σύμφωνα με την από 15-4-2016 υπεύθυνη δήλωσή του, ο Κοσμίδης Αθανάσιος του
Ευθυμίου δήλωσε στην Υπηρεσία μας ότι έχει αποχωρήσει από την εν λόγω εταιρεία από τις
5-4-2016, ζητώντας τις περαιτέρω κατ’ αρμοδιότητα ενέργειές μας. Συνημμένα στη δήλωσή
του αυτή υπέβαλε και φωτοαντίγραφο της από 6-4-2016 βεβαίωσης της Δ.Ο.Υ. περί
μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου, στην οποία φαίνεται ότι στις 5-4-2016 ο
Κοσμίδης Αθανάσιος του Ευθυμίου διέκοψε τη σχέση του με την εταιρεία «Στραβέλας Αθ. &
Σία Ε.Ε.», στην οποία ταυτόχρονα εισήλθε η Μπασδέκη Πασχαλίνα του Ιωάννη.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 3 παρ. 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013 (ΦΕΚ
3106 Β’) «Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. αντικαθίσταται με νέα χωρίς την τήρηση
περαιτέρω διαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Λειτουργίας καταστήματος από νέο
πρόσωπο εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή της χρήσης ή τροποποίηση των
υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος. Η αντικατάσταση της άδειας δεν είναι
δυνατή αν έχει διαπιστωθεί παράβαση που δικαιολογεί την ανάκληση της. Η αντικατάσταση της
άδειας δεν είναι δυνατή αν έχει επιβληθεί στο κατάστημα η διοικητική ποινή της προσωρινής
αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή έχουν συμπληρωθεί οι ελάχιστες προϋποθέσεις
επιβολής της. β) Αποχώρησης ή αντικατάστασης για οποιοδήποτε λόγο του νομίμου εκπροσώπου
ή του υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπευθύνου της επιχείρησης. γ) Αλλαγή νομικής μορφής
εταιρείας, εφόσον ο Α.Φ.Μ. παραμένει ίδιος και δ) Αλλαγής επωνυμίας.»
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 13482/19-4-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, το οποίο επιδόθηκε με
απόδειξη στις 21-4-2016, κλήθηκε ο εκπρόσωπος της εταιρείας να υποβάλει άμεσα στην
Υπηρεσία μας αίτηση - υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
για αντικατάσταση της αδείας ίδρ. & λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης με νέα, λόγω
αποχώρησης του ενός εκ των νομίμων εκπροσώπων και υγειονομικώς και αγορανομικώς
υπευθύνων της εταιρείας. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμιά ενέργεια προς την κατεύθυνση
αυτή από την προαναφερθείσα εταιρεία, παρ’ ό,τι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
του ενός μηνός.
Για το λόγο αυτό και προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω παράνομη λειτουργία του
καταστήματος, δεδομένου ότι έχει αποχωρίσει ο ένας από τους δύο εκπροσώπους και
υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνους της εταιρείας, παρακαλείται η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά με την ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του και τη σφράγισή του.
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Το παραπάνω θέμα μας έχει απασχολήσει ξανά και με την 57/2016 απόφαση μας
με την οποία δώσαμε δίμηνη παράταση προκειμένου να προσκομιστούν στην υπηρεσία του
Δήμου α) νέο καταστατικό και β) βεβαίωση από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων.
Προφορικά ενημερώθηκα από την υπηρεσία ότι έχουν προσκομιστεί τα παραπάνω
δικαιολογητικά και είναι σε διαδικασία αλλαγής της άδειας. Σε ερώτηση μου γιατί δεν έγινε η
αλλαγή της άδειας ενημερώθηκα, επίσης προφορικά, ότι η άδεια θα εκδοθεί μόλις προσκομίσει
η εταιρεία βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας.
Συμφωνείτε για την μη ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Επιχείρησης Αναψυχής
(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ) της εταιρείας Στραβέλας Α. & Σία ΕΕ με την επωνυμία “Social”, στην
οδό Εληάς 13, στην Βέροια, διότι σύμφωνα με το εισηγητικό έχει προσκομίσει όλα τα
δικαιολογητικά;
Μέλη: Ναι (ομόφωνα).
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 01-06-2016 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Στυλιανού
Ασλάνογλου.
2. Την πρόταση του Προέδρου.
3. Τις διατάξεις της 3/96 Αστυνομικής Διάταξης, του Π.Δ. 180/79 και του αρθ. 73 του Ν.
3852/2010.

Αποφασίζει Ομόφωνα
Την μη ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Επιχείρησης Αναψυχής
(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ) της εταιρείας Στραβέλας Α. & Σία Ε.Ε. με την επωνυμία “Social”,
στην οδό Εληάς 13, στην Βέροια, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 77/ 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

Λ.Ακριβόπουλος
Δ.Κουλουριώτης
Θ.Τέτος
Δ.Τραπεζανλής

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια, 13-10-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

