ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ'αριθ.3/2011 πρακτικό συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αρ.απόφ. 13/2011
Περίληψη
Αναβολή λήψης απόφασης
επί
ου
του 3 θέματος:« Έγκριση ή μη
ανάκλησης
άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας
καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΟΥΡΙΔΗ &ΣΙΑ
Ο.Ε»
Σήμερα στις 10 Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη
και ώρα 12:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής στο γραφείο του κ. Προέδρου, ύστερα από την με ημερομηνία 3 -3 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 8 μέλη.
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης Πρόεδρος
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
Κατίνα Κοστογλίδου
Εμμανουήλ Γουναράς
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Αργύριος Γκαμπέσης
Αριστομένης Λαζαρίδης
Θεόδωρος Θεοδωρίδης

Απόντες

Βασίλειος Παπαδόπουλος

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 14/2011 απόφασης προσήλθε ο κ.
Εμμανουήλ Γουναράς
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 17/2011 απόφασης αποχώρησε ο κ. Αργύριος
Γκαμπέσης .

Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από την υπάλληλο
Παρασκευή Παυλίδου
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη της επιτροπής το από 29.7.2010 εισηγητικό
σημείωμα του αντιδημάρχου Γ.Μιχαηλίδη 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 Υγ/κής Δ/ξης
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 Υγ/κής Δ/ξης
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 «Γ. Τσαμουρίδης & Σία Ο.Ε.» με διαχειριστές κι
εκπροσώπους τους α)Γιαννόπουλο Αντώνιο του Αργυρίου και β)Τογκούρη
Παναγιώτη του Γεωργίου, χορηγήθηκε η με αρ. πρωτ. 1063/4-2-10 άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ – ΜΠΑΡ [σε
αντικατάσταση της υπ’ αρ. πρωτ. 2859/14-2-10 ομοίας που είχε χορηγηθεί
στην εταιρεία «Αμανατίδου Σ. – Καρανάτσιος Ι. Ο.Ε.» λόγω μεταβίβασης
της επιχείρησης] για το ευρισκόμενο στη Βέροια κι επί της οδού Έλλης 10
κατάστημά της.
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 2620/3-5-10 έγγραφο του Τμήματος Υγιεινής
Ν.Α. Ημαθίας ειδοποιηθήκαμε ότι κατά υγειονομικό έλεγχο που
διενεργήθηκε στο κατάστημα, διαπιστώθηκαν οι εξής ουσιώδεις
τροποποιήσεις:
1. Έχουν κατασκευαστεί στο χώρο του υπογείου δύο ακόμη
τουαλέτες με προθάλαμο.

2. Το μπαρ έχει μεταφερθεί σε άλλο σημείο του καταστήματος.
3. Στο χώρο του μπαρ υπήρχε ασανσέρ που επικοινωνούσε με το
χώρο του υπογείου με σκοπό την επέκταση της κουζίνας.
4. Στο κατάστημα δεν υπήρχε τουαλέτα Α.Μ.Ε.Α. καθώς και
πρόβλεψη άλλων διευκολύνσεων για τα άτομα αυτά.
Τα ανωτέρω 1, 2 & 3 αποτελούν ουσιώδη τροποποίηση των όρων
λειτουργίας του καταστήματος και μάλιστα τα 2 & 3 έχουν ως συνέπεια
την επιδείνωση των συνθηκών λειτουργίας αυτού, ενώ το 4 αποτελεί μη
προσαρμογή του καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της
Υ1γ/ΓΠ/οικ.94643(2)/07 (ΦΕΚ 1384 Β) Υγειονομικής Διάταξης και της
Υ1γ/ΓΠ66803/15-5-08 εγκυκλίου.
Στην περίπτωση του καταστήματος αυτού, προκειμένου να
χορηγηθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 1063/4-2-10 άδεια ίδρ. & λειτουργίας λόγω
μεταβίβασης της επιχείρησης από την εταιρεία «Αμανατίδου Σ. –
Καρανάτσιος Ι. Ο.Ε.», είχαν υποβάλει την από 2-2-10 υπεύθυνη δήλωση
ότι στο κατάστημα δεν έχει γίνει καμία αλλαγή, μεταφορά, επέκταση ή
ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας. Οι
προαναφερθείσες
διαπιστώσεις
της
Υγειονομικής
Υπηρεσίας
αποδεικνύουν ότι η δήλωση αυτή είναι αναληθής κι ως εκ τούτου η
άδεια που χορηγήθηκε είναι ακυρωτέα.
Για τους λόγους αυτούς, με το υπ’ αρ. πρωτ. 4346/19-5-10 έγγραφό
μας κλήθηκαν να επαναφέρουν άμεσα το κατάστημά τους στην προτέρα
κατάσταση, αποκαθιστώντας τις ως άνω παρατηρήσεις της Υγειονομικής
Υπηρεσίας και στο εξής να το λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας που κατέχουν. Εντός
είκοσι (20) ημερών από της επιδόσεως του παρόντος έπρεπε να
υποβάλουν στην Υπηρεσία μας υπεύθυνη δήλωση για τις ενέργειες αυτές.
Σε διαφορετική περίπτωση η Υπηρεσία μας υποχρεούται να εφαρμόσει τη
διαδικασία ανακλήσεως - ακυρώσεως της αδείας του καταστήματος και
του αυτεπάγγελτου κλεισίματος - σφραγίσεως αυτού.
Με την από 8-4-10 αίτησή της η ως άνω εταιρεία είχε ζητήσει τη
χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το εν λόγω
κατάστημά της για την τριετία 2010 – 2012. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 2748/27-510 έγγραφό της η Υγειονομική Υπηρεσία της Ν. Α. Ημαθίας
γνωμοδότησε αρνητικά για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών
οργάνων διότι κατά υγειονομικό έλεγχο που διενεργήθηκε στο
κατάστημα,
διαπιστώθηκαν
οι
προαναφερθείσες
ουσιώδεις
τροποποιήσεις
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 5258/1-6-10 έγγραφό μας επιστράφηκαν τα
δικαιολογητικά στην ενδιαφερόμενη εταιρεία κι επισημάνθηκαν οι
δέουσες ενέργειές τους.

Με την από 8-6-10 αίτησή της η ενδιαφερόμενη εταιρεία ζήτησε
παράταση της προθεσμίας υποβολής υπεύθυνης δήλωσης περί
επαναφοράς του καταστήματος στην αρχική του μορφή κατά είκοσι (20)
μέρες ακόμη, η οποία και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 665/10 με αρ. πρωτ.
5527/8-6-10 απόφαση Δημάρχου.
Με την από 19-7-10 αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι ζήτησαν εκ νέου
άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων για την τριετία 2010-2012,
ισχυριζόμενοι ότι οι αλλαγές που επήλθαν στο κατάστημα συνιστούν
βελτίωση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του. Για το λόγο αυτό
μάλιστα, υπέβαλαν και τρία νέα σχεδιαγράμματα κάτοψης και τομής του
ισογείου και του υπογείου, προκειμένου να θεωρηθούν από την αρμόδια
Υγειονομική Υπηρεσία. Η αίτηση αυτή και τα συνημμένα σ’ αυτήν
δικαιολογητικά διαβιβάστηκαν με το υπ’ αρ. πρωτ. 7183/19-7-10 έγγραφό
μας στην Υγειονομική Υπηρεσία.
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 5253/21-7-10 έγγραφό του το Τμήμα Δημ. Υγείας
& Υγιεινής Ν.Α. Ημαθίας γνωμοδότησε αρνητικά, επιστρέφοντας τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά αθεώρητα, με την επισήμανση ότι θα
πρέπει να εκδοθεί νέα άδεια ίδρ. & λειτουργίας για το συγκεκριμένο
κατάστημα.
Κατόπιν αυτών και προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω παράνομη
λειτουργία του εν λόγω καταστήματος, 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 Υγ/κής Δ/ξης.
Και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Είναι εδώ ο ενδιαφερόμενος;
Κιάτσης(εκπρόσωπος επιχείρησης) : Ναι.
Πρόεδρος:Τι έχετε να μας πείτε;
Κ.Γκαβαισές(μηχανικός επιχείρησης) : Ζητούμε αναβολή 3 μηνών
προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης .
Πρόεδρος: Θα ολοκληρωθεί η διαδικασία σε 3 μήνες;
Κ.Γκαβαισές(μηχανικός επιχείρησης) : Ναι θα ολοκληρωθεί
Πρόεδρος: Προτείνω την αναβολή λήψης απόφασης
Μέλη: Ναι
Η επιτροπή ποιότητας ζωής μετά από διαλογική συζήτηση αφού
έλαβε υπόψη:
1.
Το από 29-7-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου
Γ.Μιχαηλίδη
2.
Την πρόταση του προέδρου
3.
Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ87Α)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 3ου θέματος:
« Έγκριση ή μη ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΟΥΡΙΔΗ &ΣΙΑ Ο.Ε»
Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό
13/2011
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 Χατζηαθανασίου
Κατίνα Κοστογλίδου
Εμμανουήλ Γουναράς
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Αργύριος Γκαμπέσης
Αριστομένης Λαζαρίδης
Θεόδωρος Θεοδωρίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 16-3-2011
Η Δήμαρχος
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

