ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ'αριθ.12/2011 πρακτικό συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αρ.απόφ.133/2011
Περίληψη
Μη ανάκληση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας
καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος
της
εταιρείας “Αθανάσιος &Νικόλαος
Καλύβας ΟΕ”
Σήμερα στις 21 Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας
Τετάρτη
και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Βέροιας , ύστερα από την με ημερομηνία 14-9-2011 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 5 μέλη.
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Παρόντες
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης Πρόεδρος
Δημήτριος Δάσκαλος
Θωμάς Αγγελίνας (αναπ.Λαζαρίδη)
Κατίνα Κοστογλίδου
Δημητρούλα Γκέκα

Απόντες
Τηλέμαχος Χ’αθανασίου
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Εμμανουήλ Γουναράς
Βασίλειος Παπαδόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη της επιτροπής το από 10.8.2011
εισηγητικό
σημείωμα της αντιδημάρχου Ε.Αρχοντάκη-Γεωργίου, που έχει 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.»
Στην εταιρεία «Αθανάσιος & Νικόλαος Καλύβας Ο.Ε.» με έδρα τα Τρίκαλα
Ν. Τρικάλων, είχε χορηγηθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 10324/6-12-2001 άδεια ίδρ. &
λειτουργίας ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ για το
κατάστημα που μισθώνουν στον αύλειο χώρο της Ιεράς Μονής Παναγίας
Σουμελά στο Δ.Δ. Καστανιάς.
Με το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 3667/4-8-2011 έγγραφό του το Τμήμα
Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας
Ημαθίας μας γνώρισε ότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 19-7-2011
διαπιστώθηκε ότι:
1. Οι προθήκες με τα προς πώληση προϊόντα είχαν μεταφερθεί στον
υπαίθριο χώρο έμπροσθεν του καταστήματος.
2. Εντός του καταστήματος είχαν τοποθετηθεί δύο (2) κρεβάτια που
χρησιμοποιούνταν για την ανάπαυση των ιδιοκτητών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης η ως
άνω (1) διαπίστωση συνιστά επέκταση και ουσιώδη τροποποίηση των όρων
λειτουργίας του καταστήματος με συνέπεια την επιδείνωση των συνθηκών
λειτουργίας του, ενώ και η (2) διαπίστωση συνιστά ουσιώδη τροποποίηση των
όρων λειτουργίας με συνέπεια την επιδείνωση των συνθηκών λειτουργίας του.
Κατόπιν αυτών και προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω παράνομη
λειτουργία του καταστήματος αυτού, 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.
Πρόεδρος : Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής &Υγειονομικού
Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας με το 4178/2.9.2011
έγγραφο του μας γνωρίζει ότι μετά από υγειονομικό έλεγχο που
πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία το κατάστημα της “Αθανάσιος
&Νικόλαος Καλύβας ΟΕ” συμμορφώθηκε σύμφωνα με τις παρατηρήσεις
που αναφέρονταν στο αρ.πρωτ.οικ.3667/4.8.2011 έγγραφό τους.
Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1.Το εισηγητικό σημείωμα από 10.8.2011 της αντιδημάρχου κ Ε.
Αρχοντάκη- Γεωργίου
2.Το 4178/2.9.2011 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής
Υγιεινής &Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας
3.Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α’)
Αποφασίζει ομόφωνα
Τη μη ανάκληση της αρ.πρωτ:10324/6.12.2001 άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ
ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ
που βρίσκεται στη Βέροια στην Παναγία Σουμελά στο
ΔΔ Καστανιάς.
Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό 133/2011
.................................................................…………………….………………………...............................

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημήτριος Δάσκαλος
Θωμάς Αγγελίνας
Κατίνα Κοστογλίδου
Δημητρούλα Γκέκα

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 26 -9 -2011
Η Δήμαρχος
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

