ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 04 / 2016 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 20 / 2016.
Περίληψη
Αναβολή λήψης απόφασης για το θέμα 4ο «Ανάκληση
ή μη άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος
Καφετέρια –Μπαρ της ONCEA ANGELA στον
οικισμό της Μέσης στην Βέροιας».
Σήμερα στις 23-03-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, 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 15-032016 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
Σωτήριος Στουγιάννος
Διονύσιος Κουλουριώτης
Χριστίνα Γαϊτάνου
Γεώργιος Ορφανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
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Απόντες
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Ηλίας Τσιφλίδης

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής την από 25-02-2016 εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ.
Στυλιανού Ασλάνογλου που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με την παρ. 5 του άρθ. 80 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.
Με το άρθ. 80 παρ. 6 του ίδιου Νόμου 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.
Κατά τις διατάξεις του άρθ. 9 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α’ 32), το οποίο εφαρμόζεται μετά
την κατάργηση του άρθρου 17 της Υ.Δ. Υ1γ/96967/2012 (ΦΕΚ Β’ 2718), οι διοικητικές
κυρώσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος «επιβάλλονται με απόφαση της
αρμόδιας αδειοδοτούσας αρχής κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας αρχής που διενήργησε τον
έλεγχο».

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. - Δ/νση Οργάνωσης &
Λειτουργίας Ο.Τ.Α., φωτοαντίγραφο του οποίου επισυνάπτουμε, κατά πάγια νομολογία του
Συμβουλίου της Επικρατείας, οι Δήμοι της χώρας, όταν πρόκειται για την επιβολή
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 τον αρμόδιο ελεγκτικό μηχανισμό που διενήργησε τον έλεγχο.
Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 1020/19460/3α-β/9-9-2015 έγγραφο του Αστυνομικού
Τμήματος Βεροίας, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 25-8-2015 και ώρα 19:55 στον οικισμό
Μέσης και στο κατάστημα καφετέρια – μπαρ που λειτουργεί η Oncea Angela του Alexandru
είχε διαπιστωθεί ότι έψηνε κρεατικά σε ψησταριά στον υπαίθριο ιδιωτικό χώρο
παραβιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τους όρους της χορηγηθείσας αδείας λειτουργίας του
καταστήματος, γεγονός που επισύρει την ανάκλησή της και τη σφράγισή του. Για την
παράβαση αυτή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αρ. 89/2015 απόφασή της είχε
εγκρίνει τη μη ανάκληση της αδείας ίδρ. & λειτουργίας του καταστήματος, αποδεχόμενη τη
διαβεβαίωση της καταστηματάρχου ότι έχει απομακρύνει τη φορητή ψησταριά, έχει
επαναφέρει το κατάστημα στην αρχική του μορφή όπως αυτό αδειοδοτήθηκε και θα
συνεχίσει να το λειτουργεί έτσι.
Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 1020/19460/4-β/25-1-2016 έγγραφο του Αστυνομικού
Τμήματος Βεροίας, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 15-1-2016 και ώρα 19:30 στον οικισμό
Μέσης και στο κατάστημα καφετέρια – μπαρ που λειτουργεί η Oncea Angela του Alexandru
διαπιστώθηκε ότι έψηνε κρεατικά σε ψησταριά στον υπαίθριο ιδιωτικό χώρο παραβιάζοντας
με αυτόν τον τρόπο τους όρους της χορηγηθείσας αδείας λειτουργίας του καταστήματος,
γεγονός που επισύρει την ανάκλησή της και τη σφράγισή του.
Προφανώς, η δήλωση της Oncea Angela ήταν ψευδής και η παράβαση επαναλαμβάνεται
καθ’ υποτροπή. Κατόπιν αυτών και προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω παράνομη
λειτουργία του εν λόγω καταστήματος, παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να
αποφασίσει σχετικά με την ανάκληση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του και τη
σφράγισή του.
Πρόεδρος: Προτείνω την αναβολή των θεμάτων 4 & 5 διότι οι ενδιαφερόμενοι –
επιχειρηματίες δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως. Σύμφωνα με το αρθρ.6 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας «.. 1-Οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των
δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον
ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά
ζητήματα. 2-Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και την
ώρα της ακρόασης, προσδιορίζει δε το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας. Η κλήση
κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα
της ακρόασης. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετικών
αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη. Η τήρηση της προαναφερόμενης
διαδικασίας, καθώς και η λήψη υπόψη των απόψεων του ενδιαφερομένου, πρέπει να
προκύπτουν από την αιτιολογία της διοικητικής πράξης. Το υιοθετούμενο μέτρο πρέπει να
λαμβάνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ακρόαση του ενδιαφερομένου 3.Αν η
άμεση λήψη του δυσμενούς μέτρου είναι αναγκαία για την αποτροπή κινδύνου ή λόγω
επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή η, χωρίς προηγούμενη
κλήση του ενδιαφερομένου, ρύθμιση. Αν η κατάσταση που ρυθμίστηκε είναι δυνατόν να
μεταβληθεί, η διοικητική αρχή, μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, καλεί τον
ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους,
οπότε και προβαίνει σε τυχόν νέα ρύθμιση. Αν η πιο πάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το

μέτρο παύει αυτοδικαίως, και χωρίς άλλη ενέργεια, να ισχύει. …». Η πρόσκληση επιδόθηκε
την Δευτέρα 21/06/2016 στους ενδιαφερόμενους (3 μέρες).
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνω να αναβληθεί το θέμα και να συζητηθεί την Τετάρτη
30-03-2016 και ώρα 2μμ. Συμφωνείτε;
Μέλη: Ναι.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 25-02-2016 εισηγητικό σημείωμα και την πρόταση του Προέδρου.
2. Το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
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 Ομόφωνα
Την αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 4ου θέματος «Ανάκληση ή μη
άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος Καφετέρια –Μπαρ της ONCEA ANGELA στον
οικισμό της Μέσης στην Βέροιας», για τον παραπάνω λόγο.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/ 2016.
......................................................…………………….……………………………………….
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη
Σ.Στουγιάννος

Βασίλειος Λυκοστράτης

Δ.Κουλουριώτης
Χ.Γαϊτάνου
Γ.Ορφανίδης
Δ.Τραπεζανλής

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια, 28-3-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

