ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθμ. 10 / 2012 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 58 / 2012.
Περίληψη
Ανάκληση της αριθμ.57/2012 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής που αφορά «Ανάκληση άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας καταστήματος ¨ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ¨ της εταιρείας Ι. ΚΟΛΕΤΣΑΣ & Σ.
ΜΑΡΚΑΝΤΑΡΑ Ο.Ε. (Εληάς 4)».
Σήμερα στις 28-08-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30΄μ.μ., συνήλθε σε Τακτική
Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο,
ύστερα από την με ημερομηνία 24-08-2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που
δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε 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
Εμμανουήλ Γουναράς
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Αριστομένης Λαζαρίδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος
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Απόντες
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
Κατίνα Κοστογλίδου
Δημητρούλα Γκέκα
Δημήτριος Δάσκαλος

Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Γεώργιο Νικόπουλο.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δέχθηκε η Επιτροπή
να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής την από 23-08-2012 Αίτηση-Ένσταση της εταιρείας «Ι.
ΚΟΛΕΤΣΑΣ & Σ. ΜΑΡΚΑΝΤΑΡΑ Ο.Ε.», με την οποία ζητά την ανάκληση της
αριθμ.57/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία έγινε
ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος ¨ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ¨ (Εληάς 4) της εταιρείας, καθόσον για το ανωτέρω κατάστημα
έγινε επανέλεγχος και το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου,
αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε αυτοψία και διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω
κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με την αριθμ.1570/46367/26-08-2011 άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας που του έχει χορηγηθεί, δηλαδή νόμιμα και ως εκ τούτου δεν έπρεπε
να γίνει ανάκληση της αδείας.
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Με την 163/2-12-2011 απόφασή μας είχαμε αναβάλει τη
συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο
σχετικός επανέλεγχος από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού
Ελέγχου, ο οποίος ζητήθηκε με έγγραφό μας.
Με το αριθμ.6157/15-03-2012 έγγραφό του το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής &
Υγειονομικού Ελέγχου, εκ παραδρομής, γνωμοδότησε ότι το ανωτέρω κατάστημα

στερείται άδειας ίδρυσης & λειτουργίας, καθόσον μετά από έλεγχο στο αρχείο της
Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα αυτό λειτουργεί με βάση την αριθμ.
46367/26-08-2011 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος ¨ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ¨, η οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «Ι. ΚΟΛΕΤΣΑΣ & Σ.
ΜΑΡΚΑΝΤΑΡΑ Ο.Ε.» με την αριθμ.3992/25-08-2011 σύμφωνη γνώμη του Τμήματος
Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου.
Με το αριθμ.20449/03-05-2012 έγγραφο του Τμήματος Αδειών & Καταστημάτων,
ζητήθηκε η εκ νέου γνωμοδότηση για το εάν το εν λόγω κατάστημα επανήλθε στην
αρχική του μορφή βάσει της οποίας αδειοδοτήθηκε ή αν συντρέχουν οι λόγοι
ανάκλησης.
Με το αριθμ.2159/23-05-2012 έγγραφό του το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής &
Υγειονομικού Ελέγχου, αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε αυτοψία και διαπιστώθηκε
ότι το εν λόγω κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με την αριθμ.1570/46367/26-08-2011
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που του έχει χορηγηθεί, δηλαδή νόμιμα.
Με την αριθμ. 57/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έγινε ανάκληση
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος.
Η εταιρεία «Ι. ΚΟΛΕΤΣΑΣ & Σ. ΜΑΡΚΑΝΤΑΡΑ Ο.Ε.» υπέβαλλε Αίτηση-Ένσταση,
με την οποία ζητά την ανάκληση της αριθμ.57/2012 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, με την οποία έγινε ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του καταστήματος ¨ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ¨ (Εληάς 4) της εταιρείας,
καθόσον για το ανωτέρω κατάστημα έγινε επανέλεγχος και το Τμήμα
Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου, αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε
αυτοψία και διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με την
αριθμ.1570/46367/26-08-2011 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που του έχει
χορηγηθεί, δηλαδή νόμιμα και ως εκ τούτου δεν έπρεπε να γίνει ανάκληση της
αδείας.
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνω τη λήψη απόφασης για Ανάκληση της
αριθμ.57/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Ανάκληση
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
της εταιρείας «Ι. ΚΟΛΕΤΣΑΣ & Σ. ΜΑΡΚΑΝΤΑΡΑ Ο.Ε.» (Εληάς 4)», προκειμένου να
κλείσει η εκκρεμότητα με το παραπάνω κατάστημα, σύμφωνα και με τη διαδικασία
που ακολουθούμε. Διότι όντως το έγγραφο που πήραμε από το υγειονομικό, μας
έλεγε ότι το κατάστημα επανήλθε. Η απόφαση 57/2012 πάρθηκε διαφορετικά και ο
καθένας έχει τις απόψεις του και τους λόγους για τους οποίους ψηφίζει.
Αν κάποιος συνάδελφος θέλει, να πάρει το λόγο, διαφορετικά να περάσουμε
στην ψηφοφορία.
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Τυπικό είναι το θέμα.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Τυπικό υποτίθεται ήταν και την προηγούμενη φορά. Εγώ
είχα προτείνει τη μη ανάκληση της άδειας του καταστήματος, ακριβώς για το λόγο ότι
κατά τον επανέλεγχο που έγινε από το υγειονομικό βρέθηκε ότι το κατάστημα είναι
εντάξει. Το ίδιο θέμα βάζω τώρα και στην ένσταση της εταιρείας για την 57/2012
απόφασή μας και προτείνω να ανακληθεί η αριθμ.57/2012 προηγούμενη απόφασή
μας. Δηλαδή να γίνει ανάκληση της ανάκλησης.
Γουναράς: Τότε για την 57/2012 απόφασή μας, για να γίνει ανάκληση της αδείας,
είπατε ότι το κατάστημα δεν έχει συμμορφωθεί.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Όχι. Είπα ότι το κατάστημα συμμορφώθηκε και πρότεινα
τη λήψη απόφασης για μη ανάκληση της άδειας, προκειμένου να κλείσει η
εκκρεμότητα με το παραπάνω κατάστημα, σύμφωνα και με τη διαδικασία που
ακολουθούμε.
Γουναράς: Τότε γιατί η Επιτροπή ... ;

Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Δεν γνωρίζω κ.Γουναρά. Είπα ότι ο καθένας ψηφίζει με
κάποιον τρόπο, δηλαδή έχει τις απόψεις του και τους λόγους για τους οποίους
ψηφίζει. Πιθανόν να έγινε κάποια σύγχυση.
Να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ της πρότασής μου για
ανάκληση της αριθμ. 57/2012 απόφασής μας;
Μιχαηλίδης: Εγώ εμμένω στην άποψή μου και ψηφίζω λευκό.
Υπέρ της ανάκλησης της αριθμ.57/2012 απόφασης ψήφισαν Τέσσερα (4) μέλη
(Βοργιαζίδης, Γουναράς, Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος Βασίλειος).
Λευκό ψήφισε Ένα (1) μέλος: Μιχαηλίδης.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 09-11-2011 Εισηγητικό Σημείωμα της Αντιδημάρχου Ελισάβετ
Αρχοντάκη-Γεωργίου.
2. Την αριθμ.163/2011 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
3. Το αριθμ.6157/15-03-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής &
Υγειονομικού Ελέγχου.
4. Το αριθμ.20449/03-05-2012 έγγραφό μας.
5. Το αριθμ.2159/23-05-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής &
Υγειονομικού Ελέγχου.
6. Την αριθμ.57/2012 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
7. Την από 23-08-2012 Αίτηση-Ένσταση της εταιρείας.
8. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/10(ΦΕΚ 87/Α’).
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Την ανάκληση της αριθμ.57/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
που αφορά «Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
¨ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ¨ της εταιρείας Ι. ΚΟΛΕΤΣΑΣ & Σ.
ΜΑΡΚΑΝΤΑΡΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται στη Βέροια επί της οδού Εληάς 4.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 58 / 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
Εμμανουήλ Γουναράς
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Αριστομένης Λαζαρίδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 25-09-2012
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
(Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας-Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής)

