ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ'αριθ.14/2011 πρακτικό συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αρ.απόφ.149/2011
Περίληψη
Μη ανάκληση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας
καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος
του
Γεώργιου Μουστάκα
Σήμερα στις 21 Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας
Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Βέροιας , ύστερα από την με ημερομηνία 17/10/2011
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
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Απόντες

1.
2. Κατίνα Κοστογλίδου
3. Εμμανουήλ Γουναρά
4. Γεώργιο Μιχαηλίδη
5. Δημητρούλα Γκέκα
6. Αριστομένη Λαζαρίδη
7. Βασίλειο Παπαδόπουλο
8. Δημήτριο Δάσκαλο
9. Τηλέμαχο Χατζηαθανασίου
Κατά τη συζήτηση της 143/2011 απόφασης προσήλθε το μέλος
Β.Παπαδόπουλος και κατά τη συζήτηση της 146/2011 απόφασης προσήλθε
το μέλος Δ.Γκέκα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη της επιτροπής το από 21.4.2010 εισηγητικό
σημείωμα του αντιδημάρχου Γ.Μουστάκα 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 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.»
Σύμφωνα με το εδ. 2 παρ. 1 του άρθ. 41 της ίδιας Υγειονομικής
Διάταξης, δεν θεωρούνται κέντρα διασκέδασης τα καταστήματα των άρθ.
37, 38 και 39, στα οποία, κατόπιν αδείας της αρμόδιας Αρχής (Ο.Τ.Α.) και
σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές Αστυνομικές Διατάξεις γίνεται χρήση
ορισμένων εγχόρδων οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.τ.όμ.)χωρίς
ενισχυτή και μεγάφωνα, ή στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος,
ανάλογης με το χώρο, για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας στο
κατάστημα. Στα καταστήματα αυτά δεν επιτρέπεται ο χορός.
Στον Μουστάκα Γεώργιο του Αντωνίου, κάτοικο Βεροίας (28ης
Οκτωβρίου 3) χορηγήθηκε η με αρ. πρωτ. 420/17-1-96 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ για το ευρισκόμενο στη
Βέροια κι επί της οδού Εγνατίας 2 κατάστημά του.
Με την από 22-3-2010 αίτησή του ο ανωτέρω καταστηματάρχης
ζήτησε τη χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων
(στερεοφωνικού μηχανήματος) χαμηλής ισχύος, για την τριετία 1/1/2009 –
31/12/2012, για το εν λόγω κατάστημα. Η αίτηση αυτή διαβιβάστηκε με το

υπ’ αρ. πρωτ. 2788/22-3-2010 έγγραφό μας στο Τμήμα Δημ. Υγείας –
Υγιεινής Ν.Α. Ημαθίας προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικώς.
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 2373/29-3-2010 έγγραφό του το Τμήμα Δημ.
Υγείας – Υγιεινής Ν.Α. Ημαθίας γνωμοδότησε αρνητικά για τη χορήγηση
αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο εν λόγω κατάστημα διότι έχει
επέλθει ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του,
χωρίς όμως να αναφέρεται σε τι ακριβώς συνίσταται η τροποποίηση αυτή.
Για το λόγο αυτό, η Υπηρεσία μας, με το υπ’ αρ. πρωτ. 3095/7-4-2010
έγγραφο υπέβαλε σχετικό ερώτημα στην Υγειονομική Υπηρεσία,
προκειμένου η οποιαδήποτε διοικητική ενέργειά μας να μην πάσχει
ακυρότητας λόγω αοριστίας.
Στο υπ’ αρ. πρωτ. 2614/14-4-2010 έγγραφο με το οποίο το Τμήμα Δημ.
Υγείας – Υγιεινής Ν.Α. Ημαθίας απάντησε στο ερώτημά μας, αναφέρεται
ότι στο ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ που λειτουργεί ο ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
Αντωνίου στην οδό Εγνατίας 2 στη Βέροια, διαπιστώθηκαν τα εξής:
1. Κατ’ αρχήν, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν από το Αστυνομικό
Τμήμα Βεροίας με τα υπ’ αρ. πρωτ. 1020/15461/18-β και 1020/15461/20-β
έγγραφά τους, συνιστούν αλλαγή των όρων λειτουργίας του
καταστήματος και συγκεκριμένα μετατροπή του σε Κέντρο
Διασκέδασης.
2. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια αυτοψίας διαπιστώθηκε ότι:
a) Τμήμα του υπαίθριου χώρου του καταστήματος έχει
μετατραπεί σε κλειστή αίθουσα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.
b) Υπάρχουν δύο (2) τουαλέτες σε εξωτερικό χώρο χωρίς να
απεικονίζονται στις θεωρημένες κατόψεις του καταστήματος.
c) Υπάρχει τουαλέτα που απεικονίζεται στις θεωρημένες
κατόψεις με είσοδο από το χώρο ανάπτυξης καθισμάτων η οποία
έχει κλειστεί και δημιουργήθηκε είσοδος από το χώρο του
παρασκευαστηρίου.
d) Έχει γίνει επέκταση του χώρου του παρασκευαστηρίου με
πρόχειρη κατασκευή και χρησιμοποιείται ως χώρος έψησης με
ανάλογο εξοπλισμό.
Οι διαπιστώσεις αυτές συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση των όρων
λειτουργίας του καταστήματος με συνέπεια την επιδείνωση των
συνθηκών λειτουργίας αυτού.
Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι έχει επέλθει ουσιώδης
τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος με
συνέπεια την επιδείνωση των συνθηκών λειτουργίας του και μετατροπή
του σε κέντρο διασκέδασης. Προκειμένου λοιπόν να αποτραπεί η
περαιτέρω παράνομη λειτουργία του, παρακαλείται η Δημαρχιακή
Επιτροπή 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 : Με την 9/2011 απόφασή μας είχαμε αναβάλλει την
συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας του καταστήματος γιατί το κατάστημα θα παρέμενε
κλειστό λόγω εργασιών για 3 μήνες
Στο 1978/12.5.2011 έγγραφο το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής
&Υγειονομικού Ελέγχου αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε υγειονομικός
έλεγχος και εγκρίνει την θεώρηση των νέων σχεδιαγραμμάτων και το
κατάστημα μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του σαν Ψητοπωλείο
δυναμικότητας 22 καθισμάτων εντός του καταστήματος και 28
καθισμάτων στον ιδιωτικό υπαίθριο χώρο δηλαδή συνολικής
δυναμικότητας 50 καθισμάτων. Προτείνω την μη ανάκληση της άδειας.
Συμφωνείτε;
Μέλη :Ναι
Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1.Το εισηγητικό σημείωμα από 21.4.2010 της αντιδημάρχου
Ε.Αρχοντάκη-Γεωργίου
2.Το με αρ.πρωτ: 1978/12.5.2011
έγγραφο του Τμήματος
Περιβαλλοντικής Υγιεινής
3.Την πρόταση του Προέδρου
4.Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α’)
Αποφασίζει ομόφωνα
Τη μη ανάκληση της αρ.πρωτ:420/17-1-96 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ»
του Γεώργιου Μουστάκα
που
βρίσκεται στη Βέροια επί της οδού Εγνατίας 2 στην Βέροια

Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό 149/2011
.................................................................…………………….………………………...............................

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Κατίνα Κοστογλίδου
Εμμανουήλ Γουναρά
Γεώργιο Μιχαηλίδη
Δημητρούλα Γκέκα
Αριστομένη Λαζαρίδη
Βασίλειο Παπαδόπουλο
Δημήτριο Δάσκαλο
Τηλέμαχο Χατζηαθανασίου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 4 -11 -2011
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

