ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθμ. 12 / 2012 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 76 / 2012.
Περίληψη
Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
¨ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
του ΙΩΑΝΝΗ, (¨Παραλία¨, Ανοίξεως 84).
Σήμερα στις 05-11-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00΄ και σε συνεχόμενες
συνεδριάσεις στις 06-11-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30΄ (ματαίωση) και στις
13-11-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄, 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 31-10-2012 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 8 μέλη.
1
2
3
4
5
6
7
8

Παρόντες
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
Εμμανουήλ Γουναράς
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Αριστομένης Λαζαρίδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Δημητρούλα Γκέκα
Δημήτριος Δάσκαλος

1

Απόντες
Κατίνα Κοστογλίδου

Σημείωση:
1) Ο Βασίλειος Παπαδόπουλος προσήλθε στη συνεδρίαση στην έναρξη συζήτησης της
αριθμ.74/2012 απόφασης.
2) Ο Αριστομένης Λαζαρίδης αποχώρησε κατά τη συζήτηση της αριθμ.78/2012 απόφασης.
3) Ο Δημήτριος Δάσκαλος προσήλθε στη συνεδρίαση στην έναρξη συζήτησης της
αριθμ.82/2012 απόφασης.
4) Τα μέλη Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου, Γεώργιος Μιχαηλίδης & Βασίλειος Παπαδόπουλος
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση της αριθμ.83/2012 απόφασης.
5) Η συνεχόμενη συνεδρίαση της 06-11-2012, για τη συζήτηση του 2ου & 5ου θέματος της
αριθμ.12/2012 πρόσκλησης, λόγω έλλειψης απαρτίας (απουσίαζαν τα μέλη Τηλέμαχος
Χατζηαθανασίου, Κατίνα Κοστογλίδου, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Δημητρούλα Γκέκα &
Δημήτριος Δάσκαλος), ματαιώθηκε και ορίστηκε νέα για τις 13-11-2012, ημέρα Τρίτη και
ώρα 12.00΄.
6) Στη συνεχόμενη συνεδρίαση της 13-11-2012 και στη συζήτηση του 5ου & 2ου θέματος της
αριθμ.12/2012 πρόσκλησης, που ελήφθησαν αντίστοιχα οι αριθμ. 84/2012 & 85/2012
αποφάσεις, απουσίαζαν οι κ.κ. Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου, Κατίνα Κοστογλίδου,
Δημητρούλα Γκέκα & Δημήτριος Δάσκαλος.

Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Γεώργιο Νικόπουλο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 19-10-2012 Εισηγητικό Σημείωμα της Αντιδημάρχου
Οικονομικών Ελισάβετ Αρχοντάκη-Γεωργίου, που έχει ως εξής:
«Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 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 άρθρου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την ανάκληση, αφαίρεση και
προσωρινή αφαίρεση των αδειών και την σφράγιση των πιο πάνω καταστημάτων.
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1α του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α΄) ¨Νέα
αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασίζει πλέον κατ’ αρμοδιότητα για την
ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων,
επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου.
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 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 μεταβίβαση του, καθώς και η ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων
λειτουργίας του, εκτός αν, κατά τις διαπιστώσεις της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας, η
γινόμενη 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.λ.π.) τούτου από τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του σε άλλο
πρόσωπο.
Επίσης στο άρθρο 6 παρ. 9 της προαναφερθείσας Υγειονομικής Διάταξης αναφέρεται :
¨Τα καταστήματα, εργαστήρια και εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος που
λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη από το παρόν άρθρο άδεια ίδρυσης και λειτουργίας,
κλείονται αυτεπαγγέλτως από την οικεία Αστυνομική Αρχή (Ο.Τ.Α. παρ. 6 του άρθρου 80
του ανωτέρω), οι δε παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του Α.Ν. 2520/95.
Με την αριθμ.2180/12 απόφαση Δημάρχου χορηγήθηκε η με αρ.πρωτ.39701/26-7-2012
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ¨ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ στον Λευκόπουλο
Λεωνίδα του Ιωάννη για το ευρισκόμενο στην Βέροια επί της οδού Ανοίξεως 84 κατάστημά
του, δυναμικότητας εξήντα τεσσάρων (64) καθισμάτων στον ιδιωτικό υπαίθριο χώρο.
Σύμφωνα με το αριθ.1020/12903/251-β/9-8-2012 έγγραφό του το Αστυν. Τμήμα Βέροιας
μας γνώρισε ότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 31-7-2012 και ώρα 05:05 διαπιστώθηκε
επέκταση του καταστήματος με την ανάπτυξη είκοσι πέντε (25) καθισμάτων στον δημοτικό
υπαίθριο χώρο ενώ από την υπάρχουσα άδεια ΔΕΝ προβλέπεται η ανάπτυξη καθισμάτων
στον χώρο αυτό.
Με το αριθ. 44959/27-8-2012 έγγραφό μας στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής της
Π.Ε. Ημαθίας ζητήσαμε να ενεργήσει επανέλεγχο για να διαπιστωθεί η επαναφορά ή όχι του
καταστήματος και η συμμόρφωση με τους όρους της κατεχόμενης αδείας.
Με το αριθ. 3598/27-9-2012 έγγραφό του το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε.
Ημαθίας μας γνωρίζει ότι σε αυτοψία που διενεργήθηκε στις 24-9-2012 το κατάστημα
βρέθηκε κλειστό.
Επειδή από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι έχει επέλθει επέκταση του καταστήματος και
προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω παράνομη λειτουργία του, παρακαλείται η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά με την ανάκληση ή όχι της άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας και τη σφράγισή του, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 9 του άρθρου 6 της
ανωτέρω Υγειονομικής Διάταξης».

Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Κατά το εισηγητικό, σύμφωνα με το αριθ. 1020/12903/251β/9-8-2012 έγγραφό του το Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας στις 31-7-2012 διενήργησε
έλεγχο στο κατάστημα κατά τον οποίο διαπιστώθηκε παράβαση με την ανάπτυξη

είκοσι πέντε (25) καθισμάτων σε δημοτικό υπαίθριο χώρο ενώ δεν υπήρχε καμία
άδεια.
Ζητήθηκε ο επανέλεγχος από το υγειονομικό, όπως έγινε σε όλες τις
περιπτώσεις και το υγειονομικό με το αριθ. 3598/27-9-2012 έγγραφό του μας
γνωρίζει ότι «σε αυτοψία που διενεργήθηκε στις 24-9-2012 το κατάστημα βρέθηκε
κλειστό», δεν λειτουργούσε. Άρα λοιπόν από τον επανέλεγχο δεν έχουμε κάποιο
αποτελέσματα, όπως υπάρχει σε όλα τα άλλα καταστήματα.
Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος του καταστήματος εδώ; Όχι.
Κάποιος συνάδελφος που θέλει να πάρει το λόγο;
Λοιποί καταστηματάρχες: Απ΄ότι ξέρουμε το μαγαζί έκλεισε.
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Ερώτηση έχω να κάνω. Το προηγούμενο θέμα το
μεταθέσαμε για το τέλος γιατί έλειπε ο εκπρόσωπος και έλειπε και ο δικηγόρος. Εδώ
λείπει πάλι ο εκπρόσωπος. Ειδοποιήθηκαν;
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Ειδοποιούνται άπαντες με αποδεικτικό.
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Έχουμε αποδεικτικό ότι ειδοποιήθηκαν;
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Ναι έχουμε.
Γκέκα Δημητρούλα: Πήραν την πρόσκληση δηλαδή στα χέρια τους;
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Αναλόγως αν βρέθηκε ο καταστηματάρχης από τους
κλητήρες. Αν δε βρέθηκε, η πρόσκληση θυροκολλήθηκε στη διεύθυνση του
καταστήματος και αυτό αναφέρετε στο αποδεικτικό. Από τους 11 καταστηματάρχες,
των σημερινών θεμάτων, 8 βρέθηκαν ενώ για 3 η πρόσκληση θυροκολλήθηκε. Για
το συγκεκριμένο καταστηματάρχη η πρόσκληση θυροκολλήθηκε.
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Θεωρώ ότι το να μη βρίσκεται εδώ ο καταστηματάρχης
η ο εκπρόσωπός του, ενδεχομένως να αποβλέπει στην αναβολή συζήτησης του
θέματος και μπορεί η απουσία τους να είναι σκόπιμη. Δηλαδή παρελκυστική τακτική.
Κάνω μια υπόθεση.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Μπορεί να είναι αυτό που λέτε κ.Χατζηαθανασίου ή μπορεί
να είναι αδιαφορία, γιατί απ΄ότι λένε οι καταστηματάρχες που είναι εδώ, το
συγκεκριμένο μαγαζί έκλεισε και δεν δουλεύει, οπότε μπορεί να μην τον ενδιαφέρει.
Σε κάθε περίπτωση υπάρχει το εξής θέμα. Επειδή υπάρχει το λεγόμενο 20ήμερο,
μέσα στο οποίο πρέπει να συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και αυτό είναι
θέμα για το οποίο ο δικηγόρος κ.Χασιώτης έχει προσφύγει στην Περιφέρεια για
απόφασή μας, η οποία δεν πάρθηκε εντός του 20ημέρου, θεωρώ ότι δεν μπορούμε
να αναβάλουμε έτσι απλά τη συζήτηση θεμάτων.
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Αυτό είπα και εγώ, να μην αναβάλλονται.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Απλά το θέμα που υπάρχει με το συγκεκριμένο κατάστημα
είναι ότι επειδή κατά τον επανέλεγχο που έγινε από το υγειονομικό, το μαγαζί
βρέθηκε κλειστό, θεωρώ ότι η διαδικασία είναι ελλιπής.
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Πρόεδρε εγώ διαφωνώ με αυτού του είδους τη λογική.
Να στέλνουμε το υγειονομικό να κάνει σε συγκεκριμένους, επανελέγχους. Ο
επανέλεγχος γίνεται αιφνιδιαστικά, σε μία τυχαία ημερομηνία, σε μία τυχαία στιγμή
στα καταστήματα χωρίς.....
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Έτσι γίνεται και όχι σε συγκεκριμένους αλλά σε όλους.
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Έτσι γίνεται, γι΄αυτό και βρέθηκε κλειστό. Αν ήταν
στημένο θα ήταν ανοιχτό. Με ραντεβού θα ήταν ανοιχτό και θα το μετρούσε. Εγώ
θεωρώ ότι επειδή το κατάστημα είναι εποχιακό, ήταν κλειστό και άρα δεν είχε πλέον
καθίσματα και δε θα μας απασχολήσει άλλο, μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι ίσως και
ίσως να μην ανοίξει κιόλας, δεν ξέρουμε, ανάλογα. Πάντως αυτή τη στιγμή είναι
κλειστό. Το να ανακαλέσουμε μια άδεια σε ένα κλειστό κατάστημα, το οποίο δεν
έχει..., σαν να έγινε ο επανέλεγχος.

Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Να πάει η δημοτική αστυνομία να ελέγξει αν έχει
κλείσει οριστικά το κατάστημα ή αν έχει κλείσει προσωρινά.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Με αναβολή του θέματος; Υποχρεωτικά.
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Να επιβάλουμε ανάκληση λειτουργίας σε ένα κλειστό
μαγαζί αν έχει κλείσει; Θα το διαπιστώσει η δημοτική αστυνομία αν έχει κλείσει.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Και εγώ θεωρώ ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και
δε θα ήταν σωστό να γίνει ανάκληση, απ΄τη στιγμή που από τον επανέλεγχο δεν
γίνεται γνωστό σε εμάς το αν υπήρχε παράβαση, εγώ θα έλεγα ότι πιο σωστό θα
ήταν να μη γίνει ανάκληση και αυτό που λες μπορεί να γίνει.
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Εγώ διαφωνώ με την πρότασή σας γιατί μπορεί να
έκλεισε για μια ημέρα.
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Να γίνει επανέλεγχος;
Μιχαηλίδης Γεώργιος: Το μαγαζί το οποίο δεν έχει καταθέσει την άδειά του στο δήμο
δεν θεωρείται κλειστό, είναι ανοιχτό. Αυτός μπορεί για λόγους υγείας, μπορεί για το
λόγο ότι πήγε ένα ταξίδι, μπορεί λόγω των έργων, μπορεί για χίλιους λόγους να είναι
κλειστός.
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Εποχιακό είναι το μαγαζί, αφού το λέει.
Μιχαηλίδης Γεώργιος: Μαγαζί για το οποίο δεν έχει κατατεθεί η άδειά στο δήμο δεν
είναι κλειστό. Άρα το αντιμετωπίζουμε ως ανοιχτό μαγαζί.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Ο προβληματισμός που έβαλα εγώ είναι άλλος. Ο
προβληματισμός μου είναι ότι δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Η διαδικασία για μας
είναι ότι εφόσον έχει διαπιστωθεί παράβαση από την αστυνομία, να πηγαίνει για
επανέλεγχο το υγειονομικό, για να μην έρχονται εδώ τα καταστήματα μόνο με την
παράβαση της αστυνομίας.
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Από πότε καθιερώθηκε αυτή η διαδικασία κ.Πρόεδρε;
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Αυτή η διαδικασία αφενός αναγράφεται σε κάθε έγγραφο
της αστυνομίας, όπου αναφέρεται ότι «εφόσον ο ανωτέρω καταστηματάρχης δεν
επαναφέρει αμέσως το κατάστημα στην προτέρα κατάσταση, παρακαλούμε για τις
δικές σας ενέργειές» και αφετέρου με τον προηγούμενο αστυνομικό διευθυντή
ήρθαμε σε συνεννόηση ως προς τη διαδικασία και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται
αυτό το πράγμα, ήταν και έτσι είναι το σωστό, διότι το υγειονομικό το οποίο εκδίδει
την άδεια κάνοντας τον υγειονομικό έλεγχο, είναι το αρμόδιο για να κάνει αυτόν τον
επανέλεγχο και όχι η αστυνομία. Και αυτό γίνεται εδώ και ένα χρόνο. Εγώ θεωρώ ότι
δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έμεινε λειψή και δεν μπορούμε να αποφανθούμε
αν προφανώς αυτός ο άνθρωπος είχε παράβαση από το υγειονομικό.
Γουναράς Εμμανουήλ: Και αν το έκλεισε επίτηδες;
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Μέχρι το επόμενο συμβούλιο να βάλουμε τη δημοτική
αστυνομία να κάνει έναν έλεγχο.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Το υγειονομικό έκανε αυτοψία.
Γουναράς Εμμανουήλ: Και το βρήκε κλειστό.
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Και άρα δεν είχε παράβαση, άμα το πάμε έτσι. Αν ήτανε
κλειστό τελείως και το ανοίξει του χρόνου το καλοκαίρι, νομίζω τι ανάκληση να
κάνουμε, αφού έκλεισε τελείως.
Μιχαηλίδης Γεώργιος: Με αυτό το σκεπτικό όμως η παράβαση σβήνεται και
συνεχίζει το καλοκαίρι να δουλεύει απρόσκοπτα.
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Και με το σκεπτικό του Προέδρου πάλι η παράβαση
σβήνεται.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Επομένως μπορούμε να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία.
Ποιοι είναι υπέρ της ανάκλησης;
Υπέρ της ανάκλησης της άδειας ψήφισαν πέντε (5) μέλη (Χατζηαθανασίου,
Γουναράς, Μιχαηλίδης, Λαζαρίδης & Γκέκα).

Λευκό ψήφισαν δύο (2) μέλη (Βοργιαζίδης Κων/τίνος & Παπαδόπουλος
Βασίλειος)
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 19-10-2012 Εισηγητικό Σημείωμα της Αντιδημάρχου Ελισάβετ
Αρχοντάκη-Γεωργίου.
2. Το αριθμ.3598/27-9-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής &
Υγειονομικού Ελέγχου.
3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/10(ΦΕΚ 87/Α’).
Αποφασίζει Ομόφωνα
A. Εγκρίνει την Ανάκληση της αριθμ.πρωτ:39701/26-7-2012 άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας
καταστήματος
¨ΕΠΟΧΙΑΚΗ
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨
του
ΛΕΩΝΙΔΑ
ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, που βρίσκεται στη Βέροια επί της οδού Ανοίξεως 84
(¨Παραλία¨).
Β. Εγκρίνει τη σφράγιση του καταστήματος.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 76 / 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
Τηλέμαχος.Χατζηαθανασίου
Εμμανουήλ Γουναράς
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Αριστομένης Λαζαρίδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Δημητρούλα Γκέκα
Δημήτριος Δάσκαλος

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 20-11-2012
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

