ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ'αριθ.10/2011 πρακτικό συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αρ.απόφ. 84/2011
Περίληψη
Ανάκληση
άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας
καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος της
εταιρείας ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΣΑΝΙΔΗΣ
&ΣΙΑ ΟΕ
Σήμερα στις 8 Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή
και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Βέροιας , ύστερα
από την με ημερομηνία 4-7-2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που
δόθηκε 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 επί συνόλου 9
μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη.
Παρόντες
Απόντες
1. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης Πρόεδρος
2. Τηλέμαχος Χ’αθανασίου
3. Γεώργιος Μιχαηλίδης
4. Κατίνα Κοστογλίδου
5. Δημητρούλα Γκέκα
6. Αριστομένης Λαζαρίδης
7. Δημήτριος Δάσκαλος
8. Εμμανουήλ Γουναράς
9. Βασίλειος Παπαδόπουλος

Κατά τη συζήτηση των αριθ.78-80/2011,83/2011,84/2011 και 98/2011 αποφάσεων
απουσίαζε το μέλος Α.Λαζαρίδης και κατά τη συζήτηση των αριθ.8997/2011,99/2011,81και 82/2011
αποφάσεων
απουσίαζε
ο Τηλέμαχος
Χ’αθανασίου

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη της επιτροπής τα εισηγητικά σημειώματα από 5.5.2011
(1)ένα, 17.6.2011 (2) δύο, 22.6.2011 (3)τρία, της αντιδημάρχου Ε.ΑρχοντάκηΓεωργίου που έχουν ως εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 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 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.
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. 6 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής
Διάταξης θεωρείται ίδρυση νέου καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου
υγειονομικού ενδιαφέροντος και συνεπώς απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας τούτου η μεταφορά ή επέκταση ή αλλαγή ή μεταβίβασή του, καθώς
και η ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του, εκτός αν,
κατά τις διαπιστώσεις της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας, η γινομένη
τροποποίηση είχε σαν συνέπεια τη βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών
λειτουργίας τούτου.
Ως μεταβίβαση καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού
ενδιαφέροντος εννοείται και η εκχώρηση με ενοίκιο της εκμεταλλεύσεως των
εγκαταστάσεων (οίκημα, εξοπλισμός κ.τ.λ.) τούτου από τον κάτοχο της αδείας
ιδρύσεως και λειτουργίας του σε άλλο πρόσωπο.
Επίσης, στο άρθ. 6 παρ. 9 της προαναφερθείσης Υγειονομικής Διάταξης
αναφέρεται: «Τα καταστήματα, εργαστήρια και εργοστάσια υγειονομικού
ενδιαφέροντος, που λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη από το παρόν άρθρο
άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας, κλείονται αυτεπαγγέλτως από τη οικεία
Αστυνομική Αρχή (Ο.Τ.Α. παρ. 6 του άρθ. 80 του ανωτέρω), οι δε παραβάτες
διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Α.Ν. 2520/95.»
Με την αρ. 137/05 απόφαση Δημάρχου χορηγήθηκε στην εταιρεία
«Καρσανίδης Κ. & Σία Ο.Ε.» η με αρ. πρωτ. 2072/22-2-05 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ - ΜΠΑΡ για το ευρισκόμενο στη
Βέροια κι επί της οδού Εληάς 1 κατάστημά της, δυναμικότητας σαράντα
τεσσάρων (44) καθισμάτων εντός του καταστήματος και δεκαεννέα (19)
καθισμάτων σε ιδιωτικό υπαίθριο χώρο έμπροσθεν αυτού (πρασιά οικοδομής).
Με το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 1815/19-4-11 έγγραφό του το Τμήμα
Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας
Ημαθίας μας γνώρισε ότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 5-4-11 διαπιστώθηκε
ότι:
1. περιμετρικά του εξωτερικού χώρου του καταστήματος υπήρχε μόνιμη
κατασκευή όπου είχαν τοποθετηθεί συρρόμενοι υαλοπίνακες, οι οποίοι
παρείχαν τη δυνατότητα να μετατρέπεται ο χώρος αυτός σε κλειστή
αίθουσα, επιπλέον στο χώρο αυτό είχαν τοποθετηθεί δύο (2) ηχεία και
σύστημα κλιματισμού.

2. στον παραπάνω χώρο είχαν αναπτυχθεί σαράντα εννέα (49) καθίσματα
καθ’ υπέρβαση της αδείας που διαθέτει, σύμφωνα με την οποία για το
συγκεκριμένο χώρο επιτρέπεται η ανάπτυξη δεκαεννέα (19) καθισμάτων.
Τα παραπάνω αποτελούν επέκταση του καταστήματος και ουσιώδη
τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας με συνέπεια την επιδείνωση
των υγειονομικών συνθηκών λειτουργίας αυτού.
Α. Με το αρ. πρωτ. 1020/11756/88-β/6-4-11 έγγραφό του το
Αστυνομικό Τμήμα Βεροίας μας γνωρίζει ότι σε γενόμενο κατά την 13-311 και ώρα 15:00 έλεγχο στο κατάστημα του προμνησθέντος
διαπιστώθηκε επέκτασή του με την ανάπτυξη πέντε (5) καθισμάτων σε
δημοτικό υπαίθριο χώρο έμπροσθεν αυτού, ενώ βάσει της αδείας ίδρ. &
λειτουργίας του δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη καθισμάτων στο χώρο αυτό.
Με το αρ. πρωτ. 1020/11756/89-β/2-5-11 (ορθή επανάληψη)
έγγραφό του το Αστυνομικό Τμήμα Βεροίας μας γνωρίζει ότι σε γενόμενο
κατά την 26-3-11 και ώρα 13:20 έλεγχο στο κατάστημα του
προμνησθέντος διαπιστώθηκε επέκτασή του με την ανάπτυξη είκοσι δύο
(22) σκαμπό σε δημοτικό υπαίθριο χώρο έμπροσθεν αυτού, ενώ βάσει της
αδείας ίδρ. & λειτουργίας του δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη καθισμάτων
στο χώρο αυτό.
Με το αρ. πρωτ. 1020/11756/90-β/2-5-11 (ορθή επανάληψη)
έγγραφό του το Αστυνομικό Τμήμα Βεροίας μας γνωρίζει ότι σε γενόμενο
κατά την 2-4-11 και ώρα 12:10 έλεγχο στο κατάστημα του
προμνησθέντος διαπιστώθηκε επέκτασή του με την ανάπτυξη είκοσι δύο
(22) σκαμπό σε δημοτικό υπαίθριο χώρο έμπροσθεν αυτού, ενώ βάσει της
αδείας ίδρ. & λειτουργίας του δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη καθισμάτων
στο χώρο αυτό.
Με το αρ. πρωτ. 1020/11756/91-β/2-5-11 έγγραφό του το
Αστυνομικό Τμήμα Βεροίας μας γνωρίζει ότι σε γενόμενο κατά την 9-4-11
και ώρα 12:35 έλεγχο στο κατάστημα του προμνησθέντος διαπιστώθηκε
επέκτασή του με την ανάπτυξη έξι (6) καθισμάτων σε δημοτικό υπαίθριο
χώρο έμπροσθεν αυτού, ενώ βάσει της αδείας ίδρ. & λειτουργίας του δεν
επιτρέπεται η ανάπτυξη καθισμάτων στο χώρο αυτό.
Β. Με το αρ. 1020/11756/95β/15-06-2011 έγγραφό του το Αστ. Τμήμα
Βεροίας μας γνώρισε ότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 15-05-2011
και ώρα 20:15 διαπιστώθηκε ότι: Προέβει σε τοποθέτηση μόνιμων
πτυσσόμενων υαλοπινάκων στον υπαίθριο χώρο του καταστήματος
μετατρέποντάς τον σε κλειστή αίθουσα.
Με το αρ. 1020/11756/96β/15-06-2011 έγγραφό του το Αστ. Τμήμα
Βεροίας μας γνώρισε ότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 21-05-2011
και ώρα 11:30 διαπιστώθηκε ότι: Προέβει στην επέκταση του κατ/τος
τοποθετώντας στον υπαίθριο δημοτικό χώρο 12 σκαμπό ενώ από την
υπάρχουσα άδεια δεν προβλέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
Γ. Με το αρ. 1020/11756/95β/15-06-2011 έγγραφό του το Αστ. Τμήμα
Βεροίας μας γνώρισε ότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 15-05-2011
και ώρα 20:15 διαπιστώθηκε ότι: Προέβει στην επέκταση του κατ/τος

τοποθετώντας σε εξωτερικό υπαίθριο χώρο 40 καθίσματα ενώ από
την υπάρχουσα άδεια προβλέπεται η ανάπτυξη 19 καθισμάτων.
Με το αρ. 1020/11756/93β/09-06-2011 έγγραφό του το Αστ. Τμήμα
Βεροίας μας γνώρισε ότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 24-05-2011
και ώρα 21:45 διαπιστώθηκε ότι: Προέβει στην επέκταση του κατ/τος
τοποθετώντας στον υπαίθριο δημοτικό χώρο 20 καθίσματα ενώ από
την
υπάρχουσα
άδεια
δεν
προβλέπεται
η
ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων.
Με το αρ. 1020/11756/94β/09-06-2011 έγγραφό του το Αστ. Τμήμα
Βεροίας μας γνώρισε ότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 25-05-2011
και ώρα 22:30 διαπιστώθηκε ότι: Προέβει στην επέκταση του κατ/τος
τοποθετώντας στον υπαίθριο δημοτικό χώρο 16 καθίσματα ενώ από
την
υπάρχουσα
άδεια
δεν
προβλέπεται
η
ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων.
Επισημαίνεται ότι ο καταστηματάρχης είναι επανειλημμένα υπότροπος,
αφού για το κατάστημα αυτό είχαν βεβαιωθεί από το Αστυνομικό Τμήμα
Βεροίας και στο παρελθόν παρόμοιες παραβάσεις. Πιο συγκεκριμένα,
αναφέρουμε τις υπ’ αρ. 514/05, 112/06, 49/07, 606/07, 760/07, 317/08,
616/08, 232/09 και 307/10 αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής που
ελήφθησαν αναφορικώς με την ανάκληση ή όχι της αδείας ίδρ. & λειτουργίας
του καταστήματος αυτού λόγω επέκτασής του και ουσιωδών τροποποιήσεων
των υγειονομικών όρων λειτουργίας του. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι
καταστηματάρχες επανειλημμένα έχουν δηλώσει υπεύθυνα ότι έχουν
επαναφέρει το κατάστημά τους στην αρχική του κατάσταση και θα συνεχίσουν
να το λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της υφιστάμενης
αδείας ίδρ. & λειτουργίας του, ενώ ήδη εκκρεμούν και δύο διαταγές του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Βεροίας για προσωρινή αναστολή εκτέλεσης
αποφάσεων Δημάρχου για ανάκληση της αδείας ίδρ. & λειτουργίας και
σφράγισης του καταστήματος λόγω επέκτασής του, μέχρι να εκδοθούν
αποφάσεις από το Δικαστήριο, υπό τον όρο να επαναφέρουν το κατάστημα
στην αρχική του μορφή και να το λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους της
αδείας ίδρ. & λειτουργίας του.
Από τα προεκτεθέντα προκύπτει σαφώς ότι επανειλημμένα στο εν λόγω
κατάστημα έχουν επέλθει ουσιώδεις τροποποιήσεις των υγειονομικών όρων
λειτουργίας με συνέπεια την επιδείνωση των συνθηκών λειτουργίας του και
επέκτασή του. Το γεγονός αυτό συνιστά λόγο άρσης των από 12-4-06 και 2-7-08
διαταγών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βεροίας περί προσωρινής αναστολής
εκτέλεσης αντίστοιχα των υπ’ αρ. 112/06 και 317/08 αποφάσεων της
Δημαρχιακής Επιτροπής για ανάκληση της αδείας ίδρ. & λειτουργίας του. Για
τους λόγους αυτούς και προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω παράνομη
λειτουργία του, παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει
σχετικά με την ανάκληση 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 ν΄ αποφασίσει σχετικά.

Καταστηματάρχης: Τι να πω για την Αστυνομία περνάνε και μας
γράφουν
Γουναράς: Γιατί δεν βγάζετε άδεια;
Κοστογλίδου: Δεν ήσασταν παραβάτες και σας έγραφαν;
Μιχαηλίδης :Επειδή υπάρχουν παλαιές και νέες παραβάσεις
προτείνω η απόφαση να έχει δύο σκέλη ανάκληση στις παλαιές
παραβάσεις και ανάκληση στις νέες παραβάσεις
Κοστογλίδου: Πρέπει να δοθεί το στίγμα στους καταστηματάρχες
ότι πλέον δεν πάει άλλο στην οδό Ελιάς. Για να λειτουργήσουμε στην
επιτροπή πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο. Είμαστε εδώ για να βοηθάμε
τους πολίτες που κυκλοφορούν στους δρόμους . Στηρίζω και γω την
ανάκληση.
Γκέκα: Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι πρέπει να συμμορφώνονται
με τον νόμο. Να μην τους δίνουμε το έναυσμα των παρανομιών.
Χ’Αθανασίου: Ασχολούμενος ιδιαίτερα με τα άτομα με ειδικές
ανάγκες μιλώ για την βάρβαρη πόλη. Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν γι
αυτό είναι βάρβαρη πόλη.
Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1.Τα από 5.5.2011 (1)ένα, 17.6.2011 (2) δύο, 22.6.2011 (3)τρία,
εισηγητικά σημειώματα της Αντιδημάρχου κ Ε.Αρχοντάκη- Γεωργίου
2.Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α’)

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την ανάκληση της αρ.πρωτ.2072/22-2-05 άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ-ΜΠΑΡ της εταιρείας ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΡΣΑΝΙΔΗΣ &ΣΙΑ ΟΕ που βρίσκεται στη Βέροια και επί της οδού
Ελιάς 1 και
Β. Εγκρίνει την σφράγιση του καταστήματος

Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό

84 /2011

.................................................................…………………….………………………...............................

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η
συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τηλέμαχος Χ’αθανασίου
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Κατίνα Κοστογλίδου
Δημητρούλα Γκέκα
Αριστομένης Λαζαρίδης
Δημήτριος Δάσκαλος
Εμμανουήλ Γουναράς
Βασίλειος Παπαδόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 21-7-2011
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

