ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ'αριθ.10/2011 πρακτικό συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αρ.απόφ. 98 /2011
Περίληψη
Αναβολή συζήτησης και λήψης
απόφασης επί του 18ου θέματος
«Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας
καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος της
Ceban Olga »
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 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη της επιτροπής το από 1.7.2011 εισηγητικό της αντιδημάρχου
Ε.Αρχοντάκη-Γεωργίου 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.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 1 παρ. 1 του Π.Δ/τος 180/79 (ΦΕΚ 46 Α),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου μόνου του Π.Δ/τος 231/89 (ΦΕΚ 109
Α) και με την παρ. 1 του άρθ. 1 του Π.Δ/τος 264/03 (ΦΕΚ 237 Α) «Για τη χορήγηση,
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, από την Αστυνομική Αρχή, άδειας λειτουργίας κέντρων
διασκεδάσεως, καταστημάτων στα οποία προσφέρονται κυρίως οινοπνευματώδη ποτά,
για άμεση εντός αυτών κατανάλωση (μπαρ και τα όμοια προς αυτά) καφενείων,
καφετεριών, αναψυκτηρίων, πιτσαριών, σνακ μπαρ, αιθουσών διενέργειας τεχνικών
παιγνίων, καθώς και μικτών καταστημάτων, αν σ' αυτά περιλαμβάνεται ένα από τα
ανωτέρω καταστήματα, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους και τα ακόλουθα
δικαιολογητικά : α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης, β)… »
Εξάλλου, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α’ του ίδιου άρθρου «Απαγορεύεται η
χορήγησις της κατά την προηγουμένην παράγραφον αδείας : α) Εις καταδικασθέντας
τελεσιδίκως δι' αντίστασιν, σύστασιν και συμμορίαν, τα εις το Κεφ. Θ' του Ποινικού
Κώδικος (Π.Κ.) αναφερόμενα εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψιν εγκληματίου,
παρασιώπησιν εγκλημάτων, τα εις το Κεφ. ΙΓ' του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) αναφερόμενα
κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, ανθρωποκτονίαν εκ προθέσεως σωματικήν βλάβην εκ
προθέσεως προβλεπομένην υπό των άρθρ. 309, 310 και 311 του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.),
αρπαγήν, αρπαγήν ανηλίκου, κλοπήν, ληστείαν, φθοράς προκαλούσας το κοινόν αίσθημα
(άρθρον 384α' του Ποινικού Κώδικος), εκβίασιν, απάτην, αποδοχήν και διάθεσιν
προιόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων προιόντων εγκλήματος, παραβάσεις
των διατάξεων της περί όπλων εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων
ισχυούσης νομοθεσίας, παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών, κακουργήματα ή
πλημμελήματα αναφερόμενα εις τα Κεφάλαια περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της
Χώρας του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) ή άλλων συναφών νόμων, ως και δι' οιονδήποτε
εγκλήματα κατά των ηθών. β) ...»
Τέλος, στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι: «Αι απαγορεύσεις της
προηγουμένης παραγράφου δεν ισχύουν, εάν παρήλθε πενταετία από της εκτίσεως ή της
παραγραφής της ποινής ή της δια χάριτος αφέσεως ταύτης, εκτός εάν η χάρις απενεμήθη
μετ' άρσεως των συνεπειών.»
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 576 και 577 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 9 και 10 του Ν.1805/1988 (ΦΕΚ
199 Α’) και του άρθρου 5 του Ν. 3242/2003 (ΦΕΚ 102 Α΄), από την 1η Δεκεμβρίου 2006,
το αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης θα αναζητείται
υποχρεωτικά, από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία, χωρίς
να απαιτείται η συναίνεση του ενδιαφερόμενου πολίτη.
Με την από 1-3-2011 αίτησή της η CEBAN OLGA του IVAN, Μολδαβή υπήκοος,
κάτοικος Βεροίας, ζήτησε τη χορήγηση αδείας ίδρ. & λειτουργίας καφετερίας για το
κατάστημα που μισθώνει στη Βέροια και στην οδό Τραπεζούντος 11 (συνημμένο
έγγραφο 1) σε αντικατάσταση της υπ’ αρ. πρωτ. 1427/9-2-1999 ομοίας που είχε
χορηγηθεί στον θανόντα σύζυγό της Κούρτη Ιωάννη του Γεωργίου. Για το σκοπό αυτό
υπέβαλε συνημμένα και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η Υπηρεσία μας, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της, βάσει της ως άνω
νομοθεσίας, ζήτησε αυτεπάγγελτα την έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου
δικαστικής χρήσης της ενδιαφερομένης στις 1-3-2011 από το Αυτοτελές Τμήμα

Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας
στις 4-3-2011. Από το αντίγραφο αυτό προκύπτει ότι υπάρχει ενδεχομένως κώλυμα
στη χορήγηση της αιτηθείσης αδείας, λόγω καταδίκης της ενδιαφερομένης για
αδικήματα που εμπίπτουν στις προαναφερθείσες διατάξεις.
Ήδη όμως, βάσει των διατάξεων της ΚΥΑ 10551/07 (ΦΕΚ 246 Β), η αιτηθείσα
άδεια χορηγήθηκε ενώ είχαμε ήδη ζητήσει την έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου
δικαστικής χρήσης προς επιβεβαίωση των δηλωθέντων (συνημμένο έγγραφο 2).
Με το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΥ/8-3-11 έγγραφό μας (συνημμένο έγγραφο 3) ζητήθηκε
από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου να γνωμοδοτήσει εάν οι αναφερόμενες στο εν
λόγω αντίγραφο ποινικού μητρώου καταδικαστικές αποφάσεις συνιστούν κώλυμα στη
χορήγηση της αδείας που ζητήθηκε ή έχουν παραγραφεί κι εάν συντρέχει λόγος
ανάκλησης της υπ’ αρ. πρωτ. 8885/3-3-2011 αδείας ίδρ. & λειτουργίας καφετερίας που
χορηγήθηκε στην ενδιαφερόμενη.
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 11762/28-3-2011 έγγραφό του ο Νομικός Σύμβουλος του
Δήμου απεφάνθη ότι οι προαναφερθείσες δύο καταδίκες αφορούν αδικήματα για τα
οποία δημιουργείται κώλυμα χορήγησης της ζητούμενης αδείας. Για το λόγο αυτό θα
πρέπει να κληθεί άμεσα η ενδιαφερόμενη προκειμένου να αποδείξει, με σχετικές
βεβαιώσεις των αρμοδίων αρχών, ότι εξέτισε τις ποινές που της επιβλήθηκαν ή ότι
αυτές παρεγράφησαν ή ότι αφέθησαν με χάρη και μάλιστα, μέσα σε σύντομη προθεσμία
που θα της τεθεί. Σε περίπτωση που δεν αποδειχθεί η συνδρομή των ανωτέρω
προϋποθέσεων για την εξαίρεση από το κώλυμα, τότε θα πρέπει να ανακληθεί άμεσα η
χορηγηθείσα άδεια (συνημμένο έγγραφο 4).
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 11762/28-3-2011 εμπιστευτικό έγγραφό μας ειδοποιήθηκε η
ενδιαφερόμενη εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της παραλαβής του να προσκομίσει
στην Υπηρεσία μας αποδεικτικά στοιχεία (πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα
βεβαιώσεων κτλ) για την έκτιση της επιβληθείσης ποινής ή την παραγραφή της ή την
διά χάριτος άφεσή της. Μέχρι σήμερα η ενδιαφερόμενη δεν ανταποκρίθηκε στο
έγγραφό μας αυτό. Σε τηλεφωνική επικοινωνία μας με τον δικηγόρο της κ. Μπρούγκα
μας ζητήθηκε να περιμένουμε μέχρι τέλος Απριλίου, γιατί μεσολαβούσε το Πάσχα. Στις
29-4-2011 η ενδιαφερόμενη μας έδειξε δύο φωτοαντίγραφα από έγγραφα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι έχει διαγραφεί από τους καταλόγους ανεπιθύμητων
αλλοδαπών, γεγονός που δεν αφορά την Υπηρεσία μας. Για το λόγο αυτό ζητήσαμε να
προσκομίσει αποδεικτικά που να αφορούν ακριβώς τις ποινές που αναγράφονται στο
ποινικό της μητρώο. Ζήτησε να περιμένουμε άλλες 15-20 μέρες. Και αυτή όμως η
προθεσμία παρήλθε άπρακτη.
Όπως προκύπτει από τα προεκτεθέντα, η CEBAN OLGA του IVAN δεν διαθέτει τις
προϋποθέσεις να λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με συγκρότηση
καφετερίας και προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω παράνομη λειτουργία του
καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, που η ίδια λειτουργεί στην οδό Τραπεζούντος 11 στη
Βέροια, παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει για την ανάκληση ή
μη της υπ’ αρ. πρωτ. 8885/3-3-2011 αδείας ίδρ. & λειτουργίας και τη σφράγιση του
καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 6 & 9 του άρθ. 6 της Υγειονομικής
Διάταξης
Α1β/8577/83.
Συνημμένα
υποβάλλονται
φωτοαντίγραφα
των
προαναφερθέντων εγγράφων (1-4).

Και κάλεσε την επιτροπή ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Δικηγόρος καταστηματάρχη: Θα προσκομίσω το χαρτί που έχει
πληρωθεί η ποινή και ζητώ δύο εβδομάδες αναβολή.
Μιχαηλίδης: Που αποσκοπείτε με την αναβολή ; Έχετε πάρει δύο
τρεις παρατάσεις από την υπηρεσία .

Χ’αθανασίου: Είμαι αναγκασμένος να πάρω σκληρή θέση τέσσερις
φορές ειδοποιήθηκε και δεν προσκόμισε χαρτιά. Το μήνυμα είναι ότι
πρέπει να διορθωθεί η πόλη θεωρώ παρελκυστική τακτική το αίτημα της
αναβολής.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την αναβολή συζήτησης και λήψης
απόφασης επί του θέματος;
Υπέρ της αναβολής ψήφισαν(7) επτά μέλη: Κ.Βοργιαζίδης,
Γ,Μιχαηλίδης, Δ.Δάσκαλος, Β. Παπαδόπουλος, Ε.Γουναράς,
Κ.Κοστογλίδου
Αρνητική ψήφο έδωσαν (2) δύο μέλη : Τ.Χ’αθανασίου, Δ.Γκέκα
Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1.Το από 1-7-2011 εισηγητικό της Αντιδημάρχου κ Ε.ΑρχοντάκηΓεωργίου
2.Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
3.Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α’)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Αναβάλλει την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 18ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης : «Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Ceban Olga »
Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό

98/2011

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

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 1-8-2011
Η Δήμαρχος
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

