ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ'αριθ.1/2012 πρακτικό συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αρ.απόφ.9/2012
Περίληψη
Αναβολή συζήτησης και λήψης
απόφασης επί του 7ου θέματος :
«Ανάκληση
της
υπ’αρ.174/11
αποφάσεως της Επιτροπής»
Σήμερα στις 3 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα της
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας , ύστερα από την με ημερομηνία 30.1.2012
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.
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Παρόντες
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Απόντες
Δημητρούλα Γκέκα

Κατίνα Κοστογλίδου
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Αριστομένης Λαζαρίδης
Δημήτριος Δάσκαλος
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Εμμανουήλ Γουναράς
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου

Κατά τη συζήτηση της 13/2012 απόφασης αποχώρησε ο Πρόεδρος Κ.Βοργιαζίδης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη της επιτροπής το από 10.1.2012
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. 3463/8-606 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 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.
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. 141/09 απόφαση Δημάρχου χορηγήθηκε η με αρ. πρωτ. 732/22-12009 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ στον
ΤΣΑΝΑΣΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του Χρήστου για το ευρισκόμενο στη Βέροια κι επί της οδού
Πιερίων αρ. 166 κατάστημά του, δυναμικότητας είκοσι πέντε (25) καθισμάτων εντός
του καταστήματος και δεκαεπτά (17) καθισμάτων σε ιδιωτικό υπαίθριο χώρο.
Με το υπ’ αρ. πρωτ. οικ.1209/20-5-2011 έγγραφό του το Πολεοδομικό Τμήμα του
Δήμου μας γνωστοποίησε την κατ’ αύξ. αρ. 15/11 έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτων
κατασκευών, που αφορά την προσθήκη κατ’ επέκταση καταστήματος εμβαδού 18,48
m2 στο προκήπιο της οικοδομής, με κάθετα και οριζόντια ξύλινα στοιχεία, επικάλυψη
σταθερή τέντα και περιμετρικά μη σταθερά διαφανή πλαστικά πετάσματα, καθ’
υπέρβαση της υπ’ αρ. 22/93 οικοδομικής αδείας, στο κατάστημα με την επωνυμία
«ΟΥΖΟΠΕΡΠΑΤΗΜΑΤΑ», που βρίσκεται στην οδό Πιερίων 166 (Ο.Τ. 545) στη Βέροια,
κατά παράβαση του άρθρου 22 του Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.2831/2000 & το Ν.3212/03, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Τσανασίδη
Θεόδωρο.
Ακόμη, με το αρ. πρωτ. οικ. 2424/30-5-2011 έγγραφό του το Τμήμα
Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας
μας γνώρισε ότι σε υγειονομικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις 12-5-2011 στο εν λόγω
κατάστημα διαπιστώθηκε ότι:
1. Περιμετρικά του εξωτερικού χώρου του καταστήματος είχαν τοποθετηθεί
νάυλον, μετατρέποντας τον εξωτερικό χώρο του καταστήματος σε κλειστή
αίθουσα πελατών, ενώ είχαν τοποθετηθεί και ηχεία στο χώρο αυτό.
2. Σε μέρος του παραπάνω εξωτερικού χώρου υπήρχε μπαρ με οργάνωση κουζίνας
(ψυγείο – προθήκες σκευών – ψησταριά).
Τα παραπάνω αποτελούν επέκταση και ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων
λειτουργίας του καταστήματος, σύμφωνα με το έγγραφο της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 1442/24-6-2011 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας
βεβαιώθηκε ότι οι αυθαίρετες κατασκευές για τις οποίες συντάχθηκε η αρ. 15/11
έκθεση αυτοψίας έχουν απομακρυνθεί. Παραμένουν μόνο το κινητό προστέγασμα
(τέντα) και η κατασκευή (πέργκολα) που είναι νομίμως υφιστάμενες σύμφωνα με το
Κτιριοδομικό Κανονισμό και την άδεια εργασιών μικρής κλίμακας.

Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αρ. 111/2011 απόφασή της
ενέκρινε τη μη ανάκληση της αδείας ίδρ. & λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος.
Στη συνέχεια και προκειμένου να λάβει άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων για
το ίδιο κατάστημα ο Τσανασίδης Θεόδωρος υπέβαλε στην Υπηρεσία μας την από 2-112011 υπεύθυνη δήλωση ότι έχει επαναφέρει το κατάστημα στην αρχική του μορφή και
θα το λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αδείας ίδρ. &
λειτουργίας που του έχει χορηγηθεί. Η δήλωσή του αυτή διαβιβάστηκε στο Τμήμα
Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας
Ημαθίας καθώς και στο Πολεοδομικό Τμήμα προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια
των δηλωθέντων.
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 5300/24-11-2011 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής
Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας βεβαιώθηκε
ότι έπειτα από υγειονομικό έλεγχο που διενήργησαν στις 22-11-2011 στο επίμαχο
κατάστημα, διαπιστώθηκε ότι περιμετρικά του εξωτερικού χώρου είχαν τοποθετηθεί
νάυλον μετατρέποντάς τον σε κλειστή αίθουσα πελατών, ενώ είχαν τοποθετηθεί και
ηχεία στο χώρο αυτό. Οι διαπιστώσεις αυτές συνιστούν επέκταση και ουσιώδη
τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος. Επιπλέον, ο
νομέας του καταστήματος δεν έχει επαναφέρει το κατάστημά του στην αρχική του
μορφή, αντίθετα με όσα δήλωσε στην από 2-11-2011 υπεύθυνη δήλωσή του.
Με την υπ’ αρ. 174/11 απόφασή της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ενέκρινε την
ανάκληση της αδείας ίδρ. & λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος.
Με το υπ’ αρ. πρωτ. οικ.58/5-1-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής
Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας -φωτοαντίγραφο
του οποίου επισυνάπτεται- πληροφορηθήκαμε ότι έπειτα από έλεγχο που
πραγματοποιήθηκε στο επίμαχο κατάστημα στις 5-1-2012, διαπιστώθηκε ότι έχει
συμμορφωθεί με τις προηγούμενες παρατηρήσεις τους.
Για το λόγο αυτό παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει
σχετικά με την ανάκληση ή μη της υπ’ αρ. 174/11 αποφάσεώς της.

Και κάλεσε την επιτροπή ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Μιχαηλίδης: Προτείνω τη μη ανάκληση της απόφασης και την
ανάκληση της αδείας
Χ’Αθανασίου : Συμφωνώ
Κοστογλίδου: Για θέμα ισονομίας και ισότητας
μεταξύ των
πολιτών δεν διαφωνώ με τους άλλους συναδέλφους αλλά προτείνω να
ανακληθεί η απόφαση να δώσουμε το στίγμα ότι πλέον δεν θα
ξαναανεχθούμε τέτοιες καταστάσεις
Χ’αθανασίου : Επειδή σε κάθε συνεδρίαση τονίζεται ότι πρέπει να
δοθεί μήνυμα ότι ο Δήμος δεν θα ανεχθεί πλέον τον εκβαρβαρισμό ως
συμπεριφορά των καταστηματαρχών και την διαμόρφωση μιας
απάνθρωπης πόλης γι’αυτό θα πρέπει να μην ανακληθεί η απόφαση
άδειας λειτουργίας διότι έχει δοθεί το μήνυμα αρκετές φορές προς κάθε
κατεύθυνση ότι επιτέλους πρέπει να συμμορφωθούνε με τις κείμενες
διατάξεις
Γουναράς: Αν δεν σκοπεύει να το ξανακάνει τι να κάνουμε να
πάρουμε την ευθύνη ότι η επιτροπή θα λειτουργήσει έτσι

Υπέρ της αναβολής συζήτησης και λήψης απόφασης μέχρι τις
28.2.2012
ψήφισαν (6) έξη μέλη : Κ.Βοργιαζίδης, Α.Λαζαρίδης ,
Κ.Κοστογλίδου, Ε.Γουναράς , Β.Παπαδόπουλος, Δ.Δάσκαλος
Κατά της αναβολής συζήτησης και λήψης απόφασης ψήφισαν (2)
δύο μέλη : Γ.Μιχαηλίδης , Τ.Χ’αθανασίου
Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1.Το εισηγητικό σημείωμα από 10.1.2012 της αντιδημάρχου κ
Ε.Αρχοντάκη- Γεωργίου
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 7ου θέματος :
«Ανάκληση της υπ’αρ.174/11 αποφάσεως της Επιτροπής»
Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό 9 /2012
.................................................................…………………….………………………...............................

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

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Κατίνα Κοστογλίδου
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Αριστομένης Λαζαρίδης
Δημήτριος Δάσκαλος
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Εμμανουήλ Γουναράς
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 22-2-2012
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

