ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 09/ 2017 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 41 / 2017.
Περίληψη
Μη ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας
επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής &
διάθεσης πρόχειρου γεύματος (Κυλικείο) της
Βασιλικής Μουρτζίλα του Νικολάου.
Σήμερα στις 12-05-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, 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 02-05-2017 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη
σύμφωνα με το 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
Θεόφιλος Κορωνάς
Γεώργιος Ορφανίδης
Γεώργιος Σοφιανίδης
Θεόδωρος Τέτος
Στέργιος Διαμάντης
Γεώργιος Γουλτίδης
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Απόντες
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Ηλίας Τσιφλίδης

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9o θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 29-03-2017 εισηγητικό σημείωμα 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.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 9 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α) περί μερικής ή ολικής
αναστολής λειτουργίας ή ανάκλησης της αδείας λειτουργίας εγκατάστασης επιχείρησης
τροφίμων:
«1.α) Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να προβαίνουν στο μέτρο της αναστολής της
λειτουργίας μίας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίμων για ορισμένο χρονικό διάστημα στις
παρακάτω περιπτώσεις:
αα) Όταν κατά τον επίσημο έλεγχο διαπιστώνεται μη συμμόρφωση που ενέχει σοβαρούς
κινδύνους για τη δημόσια υγεία και οδηγεί στην ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων.

ββ) Όταν η επιχείρηση δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης προς τις
συστάσεις των αρμόδιων αρχών για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της κείμενης
νομοθεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3.
β) Το μέτρο της αναστολής της λειτουργίας μίας εγκατάστασης, επιβάλλεται, για χρονικό
διάστημα ανάλογο με εκείνο που απαιτείται για την εκτέλεση όλων των αναγκαίων
διορθωτικών μέτρων, ώστε η επιχείρηση να εναρμονιστεί με τις εκάστοτε ισχύουσες
νομοθετικές απαιτήσεις, ως εξής:
αα) Επιβάλλεται μερική αναστολή λειτουργίας σε μία ή περισσότερες παραγωγικές
δραστηριότητες της επιχείρησης.
ββ) Επιβάλλεται ολική αναστολή λειτουργίας στο σύνολο των παραγωγικών
δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
γ) Για την επιβολή του μέτρου της αναστολής της λειτουργίας μίας εγκατάστασης, η
αρμόδια αρχή που διενήργησε τον έλεγχο με αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, εισηγείται
άμεσα στην αδειοδοτούσα αρχή τη μερική ή ολική αναστολή της λειτουργίας της
εγκατάστασης.
δ) Με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, που κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύμφωνα
με το άρθρο 34, αναστέλλεται η λειτουργία της εγκατάστασης για ορισμένο χρονικό
διάστημα, που ορίζεται σε αυτή.
ε) Για την άρση της απόφασης αναστολής της λειτουργίας της εγκατάστασης απαιτείται η
έκδοση σχετικής απόφασης της αδειοδοτούσας αρχής, αφού προηγουμένως οι ελεγκτές της
αρμόδιας αρχής βεβαιώσουν εγγράφως, ότι πραγματοποιήθηκαν όλες οι διορθωτικές
ενέργειες και δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι που επέβαλαν τη μερική ή ολική αναστολή της
λειτουργίας της εγκατάστασης.
2. Με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας αρχής που
διενήργησε τον έλεγχο, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας μίας εγκατάστασης επιχείρησης
τροφίμων, δηλαδή παύει η λειτουργία της, στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) όταν συντρέχουν λόγοι τεχνικής ή άλλης αδυναμίας εκτέλεσης των καθορισμένων
διορθωτικών ενεργειών, με συνέπεια να μην είναι εφικτή η συμμόρφωση με τη νομοθεσία,
β) όταν η επιχείρηση τροφίμων δεν συμμορφωθεί προς την απόφαση αναστολής
λειτουργίας της.
Η απόφαση ανάκλησης κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 34.
4. Η αρμόδια αρχή που εισηγείται την αναστολή της λειτουργίας ή την ανάκληση της
άδειας λειτουργίας μιας εγκατάστασης, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3,
υποχρεούται να καλέσει σε ακρόαση τον υπεύθυνο της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο
34, ο οποίος υποχρεούται να εκθέσει τις απόψεις του εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από την ημέρα επίδοσης σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης.
5. Η αναστολή της λειτουργίας ή η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης
επιχείρησης τροφίμων συνεπάγεται άμεσα την αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης ή
καταχώρισης ή εγγραφής της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2 του άρθρου
10, αντίστοιχα.
6. Η επιχείρηση τροφίμων δύναται να καταθέσει ένσταση στην προϊσταμένη αρχή της
αδειοδοτούσας αρχής που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του μέτρου της αναστολής
λειτουργίας ή της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών
από την κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης. Η προϊσταμένη αρχή εκδίδει απόφαση επί της
ένστασης εντός επτά (7) εργασίμων ημερών, η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση,
σύμφωνα με το άρθρο 34.
Η απόφαση επί της ένστασης ή η απόφαση επιβολής του μέτρου της αναστολής
λειτουργίας ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης, αν δεν υποβληθεί
ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και
εκτελεστή.

Η άσκηση ένστασης και η προθεσμία για την άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση
της επιβολής του μέτρου της αναστολής λειτουργίας ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας
εγκατάστασης.
7.α) Η αδειοδοτούσα αρχή προβαίνει στη σφράγιση του παραγωγικού μηχανολογικού
εξοπλισμού τμήματος ή ολόκληρης της εγκατάστασης, με τη συνδρομή των αστυνομικών
αρχών, εφόσον παρίσταται ανάγκη και σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 161 του π.δ. 141/1991
(Α΄ 58), στις παρακάτω περιπτώσεις:
αα) Αν η επιχείρηση δεν συμμορφωθεί με την απόφαση αναστολής της λειτουργίας της
εγκατάστασης.
ββ) Αν η επιχείρηση δεν συμμορφωθεί με την απόφαση ανάκλησης της άδειας
λειτουργίας της εγκατάστασης.
β) Η αρμόδια αρχή προβαίνει άμεσα στη σφράγιση του παραγωγικού μηχανολογικού
εξοπλισμού τμήματος ή ολόκληρης της εγκατάστασης, με τη συνδρομή των αστυνομικών
αρχών, σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 161 του π.δ. 141/1991, εφόσον τίθεται σε άμεσο
κίνδυνο η δημόσια υγεία και η υγεία των ζώων, παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του
κινδύνου αυτού και η επιχείρηση δεν συμμορφώνεται με την απόφαση προσωρινής
αναστολής της λειτουργίας της εγκατάστασης ή μονάδας παραγωγής της εγκατάστασης,
σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 3.
γ) Η επιχείρηση ειδοποιείται εγγράφως από την αδειοδοτούσα αρχή ή την αρμόδια αρχή
για την αιτία, την ακριβή ημερομηνία και ώρα σφράγισης της εγκατάστασης. Η σφράγιση
περιλαμβάνει το κλείδωμα και την αφαίρεση των κλειδιών της εγκατάστασης, με δαπάνη που
προκαταβάλλεται από την επιχείρηση. Για κάθε σφράγιση συντάσσεται και σχετική έκθεση
από την αρχή που την πραγματοποίησε. Η επιχείρηση υποχρεούται να απομακρύνει τα
ευαλλοίωτα ή ευπαθή τρόφιμα που βρίσκονται εντός της εγκατάστασης,»
Στη Μουρτζίλα Βασιλική του Νικολάου, κάτοικο Βεροίας, χορηγήθηκε η με αρ. πρωτ.
64282/19-11-2013 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής
& διάθεσης πρόχειρου γεύματος (κυλικείο) για το ευρισκόμενο στη Βέροια κι επί της οδού
Πλουτάρχου 74 εντός των εγκαταστάσεων των 3ου και 4ου Λυκείων Βεροίας, κατάστημά
της.
Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 4532/18-11-2016 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής
Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ημαθίας, σε υγειονομικό έλεγχο στις 14-11-2016
στο εν λόγω κυλικείο διαπιστώθηκε ότι προσφέρονταν τρόφιμα που δεν επιτρέπονται
σύμφωνα με την υπ’ αρ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.81025/2013 Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 2135 Β) όπως
έχει τροποποιηθεί και συγκεκριμένα αναψυκτικά, κρουασάν με σοκολάτα, είδη
σοκολατοποιίας κτλ (συνημμένο έγγραφο 1).
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 44509/24-11-2016 έγγραφό μας προς τη Μουρτζίλα Βασιλική (με
αποδεικτικό επίδοσης στις 25-11-2016) της επισημάνθηκε η υποχρέωσή της να απομακρύνει
άμεσα τα μη επιτρεπόμενα είδη και να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωσή της
εντός δύο ημερών στην Υπηρεσία μας (συνημμένο έγγραφο 2).
Με την από 28-11-2016 υπεύθυνη δήλωσή της η Μουρτζίλα Βασιλική δήλωσε ότι έχει
απομακρύνει τα προϊόντα που δεν επιτρέπονται κι έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις της
νομοθεσίας (συνημμένο έγγραφο 3). Η δήλωση αυτή διαβιβάστηκε στο Τμήμα
Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ημαθίας με το υπ’ αρ. πρωτ.
44509/28-11-2016 έγγραφό μας (εσφαλμένα αναγράφηκε αυτός ο αριθμός πρωτοκόλλου αντί
του ορθού 44820/258-11-2016) προκειμένου να επιβεβαιωθούν ή όχι τα δηλωθέντα
(συνημμένο έγγραφο 4).
Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 4703/15-2-2017 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής
Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ημαθίας, σε υγειονομικό έλεγχο στις 8-2-2017 στο
εν λόγω κυλικείο διαπιστώθηκε ότι δεν συμμορφώθηκε, αφού προσέφερε: ντόνατς με

επικάλυψη σοκολάτας, αλλαντικά (ζαμπόν), προϊόντα σοκολατοποιίας, κρουασάν με
μερέντα, μη φυσικούς χυμούς κ.τ.ο. (συνημμένο έγγραφο 5).
Η Υπηρεσία μας, θεωρώντας ότι, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, θα έπρεπε η
Υγειονομική Υπηρεσία να εισηγηθεί το είδος και τη διάρκεια επιβολής του διοικητικού
μέτρου, διότι, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 20527/29-5-2014 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 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, αλλά επιβάλλουν τις διοικητικές κυρώσεις που τους υποδεικνύονται από τον αρμόδιο
ελεγκτικό μηχανισμό που διενέργησε τον έλεγχο», με το υπ’ αρ. πρωτ. 5137/17-2-2017
έγγραφό της (συνημμένο έγγραφο 6) ζήτησε από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής &
Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ημαθίας να εισηγηθεί το διοικητικό μέτρο που πρέπει να
επιβληθεί στην εν θέματι επιχείρηση και τη διάρκειά του.
Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ημαθίας με το υπ’
αρ. πρωτ. 724/6-3-2017 έγγραφο απάντησε στο προηγούμενο έγγραφό μας ότι στην εν λόγω
επιχείρηση έχει γίνει αλλαγή των όρων λειτουργίας της (…) και παρακαλούν για τις δικές
μας ενέργειες (συνημμένο έγγραφο 7).
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 ή όχι της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του και τη σφράγισή του.
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
..…………………………………………………………………………………………………
Η συζήτηση του παρόντος θέματος είναι καταχωρημένη στην συζήτηση του 3ου θέματος
της ημερήσιας διάταξης για το οποίο εκδόθηκε η με αριθ. 35 /2017 απόφαση.
...………………………………………………………………………………………………..
Πρόεδρος: Επί του 9ου θέματος, συμφωνείτε με την πρόταση μου για μη ανάκληση της
άδειας της Βασιλικής Μουρτζίλα του Νικολάου, στην οδό Πλουτάρχου 74, στη Βέροια;
Μέλη: Ναι (ομόφωνα).
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 29-03-2017 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Στυλιανού
Ασλάνογλου.
2. Τις απόψεις των καταστηματαρχών, των εκπροσώπων τους και τα έγγραφα που κατέθεσαν
στην επιτροπή.
3. Τα με αριθμ. πρωτ.5658,5659,5660,5661,5662,5663/20-02-2017 έγγραφα του Δήμου
Βέροιας προς το τμήμα Υγειονομικού της ΠΕ Ημαθίας, με θέμα: «Εισήγηση για την επιβολή
κυρώσεων».
4. Το με αριθμ. πρωτ. 740/07-03-2017 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας, με θέμα «Απάντηση σε
ερώτημά σας σχετικά με διοικητικές κυρώσεις Κ.Υ.Ε.».
5. Την πρόταση του Προέδρου.
6. Το με αριθμ. πρωτ. 20527/29-5-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:
«Επιβολή Διοικητικών κυρώσεων».
7. Το με αριθμ. πρωτ. 32852/19-09-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:
«Επιβολή Διοικητικών κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε.».
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας της επιχείρησης μαζικής εστίασης
παρασκευής & διάθεσης πρόχειρου γεύματος (Κυλικείο) της Βασιλικής Μουρτζίλα του

Νικολάου, στην οδό Πλουτάρχου 74, στη Βέροια, για τους λόγους που αναφέρονται στη
συζήτηση της παρούσας.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 41 / 2017.
......................................................…………………….……………………………………….
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Θεόφιλος Κορωνάς

Τα μέλη
Γεώργιος Ορφανίδης
Γεώργιος Σοφιανίδης
Θεόδωρος Τέτος
Στέργιος Διαμάντης
Γεώργιος Γουλτίδης
Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια, 09-06-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

