ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ'αριθ.10/2011 πρακτικό συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αρ.απόφ. 90/2011
Περίληψη
Μη ανάκληση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας
καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος της
εταιρείας
«καφεζαχαροπλαστεία
Βέροιας Α.Ε.»
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 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη της επιτροπής το εισηγητικό σημείωμα από 18.4.2011 της
αντιδημάρχου Ε.Αρχοντάκη-Γεωργίου 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. 818/05 απόφαση του ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ χορήγησε την με αρ.
πρωτ. 11460/06-12-2005 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην εταιρεία ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. για το
ευρισκόμενο στη Βέροια κι επί της οδού ΕΛΗΑΣ 14 κατάστημά της, με
δυναμικότητα:
 ΑΙΘΟΥΣΑ: ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ (68) καθίσματα.
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΩΣΤΗΣ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (45) καθίσματα.
 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ (73) καθίσματα.
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) καθίσματα.
Με το αρ. 1020/17829/42-β/06-04-2011 έγγραφό του το Αστυνομικό Τμήμα
Βεροίας μας γνώρισε ότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 26-03-2011 και ώρα
12:35 διαπιστώθηκε ότι προέβη στην επέκταση του καταστήματος τοποθετώντας
σε δημοτικό υπαίθριο χώρο είκοσι τέσσερα (24) σκαμπώ, ενώ από την υπάρχουσα
άδεια προβλέπεται η ανάπτυξη είκοσι ενός (21) καθισμάτων.
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,
Α) Με το υπ’ αρ. πρωτ. 1020/18123/24-α/12-10-2007 έγγραφο του Αστυνομικού
Τμήματος Βεροίας βεβαιώθηκε ότι στις 22-9-2007 & ώρα 23:45 ο ιδιοκτήτης του
καταστήματος προέβη στην επέκτασή του με την τοποθέτηση επιπλέον
τραπεζοκαθισμάτων στο δημοτικό υπαίθριο χώρο απ’ όσα επιτρέπονται από την

άδεια ίδρ. & λειτουργίας του. Με την υπ’ αρ. 609/07 απόφασή της η Δημαρχιακή
Επιτροπή ενέκρινε τη μη ανάκληση της αδείας ίδρ. & λειτουργίας του.
Β) Με το υπ’ αρ. πρωτ. 1020/18123/26-α/24-10-2007 έγγραφο του Αστυνομικού
Τμήματος Βεροίας βεβαιώθηκε ότι στις 27-9-2007 & ώρα 02:00 ο ιδιοκτήτης του
καταστήματος προέβη στην επέκτασή του με την τοποθέτηση επιπλέον
τραπεζοκαθισμάτων στο δημοτικό υπαίθριο χώρο απ’ όσα επιτρέπονται από την
άδεια ίδρ. & λειτουργίας του. Με την υπ’ αρ. 650/07 απόφασή της η Δημαρχιακή
Επιτροπή ενέκρινε τη μη ανάκληση της αδείας ίδρ. & λειτουργίας του.
Γ) Με το υπ’ αρ. πρωτ. 1020/18123/29-α/3-9-2008 έγγραφο του Αστυνομικού
Τμήματος Βεροίας βεβαιώθηκε ότι στις 14-8-2008 & ώρα 00:05 ο ιδιοκτήτης του
καταστήματος προέβη στην επέκτασή του με την τοποθέτηση επιπλέον
τραπεζοκαθισμάτων στο δημοτικό υπαίθριο χώρο απ’ όσα επιτρέπονται από την
άδεια ίδρ. & λειτουργίας του. Με την υπ’ αρ. 551/08 απόφασή της η Δημαρχιακή
Επιτροπή ενέκρινε τη μη ανάκληση της αδείας ίδρ. & λειτουργίας του,
αποδεχόμενη την από 15-9-2008 υπεύθυνη δήλωση του Καλοκύρη Θωμά ότι έχει
απομακρύνει όλα τα επιπλέον τραπεζοκαθίσματα και ότι θα συνεχίσει να
λειτουργεί το κατάστημα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της
χορηγηθείσης αδείας.
Δ) Με το υπ’ αρ. πρωτ. 1020/17829/35-β/21-10-2009 έγγραφο του Αστυνομικού
Τμήματος Βεροίας βεβαιώθηκε ότι στις 8-9-2009 & ώρα 23:50 ο ιδιοκτήτης του
καταστήματος προέβη στην επέκτασή του με την τοποθέτηση επιπλέον
τραπεζοκαθισμάτων στο δημοτικό υπαίθριο χώρο απ’ όσα επιτρέπονται από την
άδεια ίδρ. & λειτουργίας του. Με την υπ’ αρ. 648/09 απόφασή της η Δημαρχιακή
Επιτροπή ενέκρινε τη μη ανάκληση της αδείας ίδρ. & λειτουργίας του,
αποδεχόμενη την από 9-11-2009 υπεύθυνη δήλωση του Καλοκύρη Στεφάνου του
Θωμά ότι έχει απομακρύνει όλα τα επιπλέον τραπεζοκαθίσματα και ότι θα
συνεχίσει να λειτουργεί το κατάστημα σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις της χορηγηθείσης αδείας.
Ε) Με το υπ’ αρ. πρωτ. 1020/17829/40-β/24-9-2010 έγγραφο του Αστυνομικού
Τμήματος Βεροίας βεβαιώθηκε ότι στις 22-9-2010 & ώρα 00:50 ο ιδιοκτήτης του
καταστήματος προέβη στην επέκτασή του με την τοποθέτηση επιπλέον
τραπεζοκαθισμάτων στο δημοτικό υπαίθριο χώρο απ’ όσα επιτρέπονται από την
άδεια ίδρ. & λειτουργίας του. Με την υπ’ αρ. 691/10 απόφασή της η Δημαρχιακή
Επιτροπή ενέκρινε τη μη ανάκληση της αδείας ίδρ. & λειτουργίας του.
Από τα προεκτεθέντα προκύπτει σαφώς ότι καθ’ υποτροπή έχει επέλθει
επέκταση του καταστήματος 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. 6 & 9 του άρθ. 6 της ανωτέρω Υγειονομικής
Διάταξης.
Και κάλεσε την επιτροπή ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Προτείνω την μη ανάκληση της αδείας βάση της από
27/5/2011 βεβαίωσης του Αστυνομικού Τμήματος από την οποία
προκύπτει ότι κατά το έτος 2011 έχουν υποβληθεί δύο μηνυτήριες
αναφορές για παράβαση του Α1β8577/83 Υγειονομικής Διάταξης και από
1-5-2011 έως 27-5-2011 δεν προκύπτει από το αρχείο σε βάρος του
καταστήματος κάποια παράβαση τραπεζοκαθισμάτων και τροποποίηση
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
Πρόεδρος : Ποιοι συμφωνούν με την μη ανάκληση της άδειας ;

Υπέρ της πρότασης του Προέδρου ψήφισαν (7) έξη μέλη :
Κ.Βοργιαζίδης, Δ.Γκέκα , Δ.Δάσκαλος, Ε.Γουναράς, Β.Παπαδόπουλος ,
Γ. Μιχαηλίδης, Α.Λαζαρίδης
Παρών ψήφισε το μέλος Κ.Κοστογλίδου
Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το εισηγητικό σημείωμα
από 18.4.2011
αντιδημάρχου κ
Ε.Αρχοντάκη- Γεωργίου
2.Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
3. Την από 27/5/2011 βεβαίωση του Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας
4.Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α’)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Τη μη ανάκληση της αρ.πρωτ:11460/6.12.2005 άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας
καταστήματος
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»
της
εταιρείας
«καφεζαχαροπλαστεία Βέροιας Α.Ε.» που βρίσκεται στη Βέροια επί της
οδού Ελιάς 14
Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό
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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 3-8-2011
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

