ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθμ. 12 / 2012 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 83 / 2012.
Περίληψη
Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ¨ της εταιρείας «ΣΤΡΑΒΕΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (“Social” Εληάς 13).
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.
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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.
Ο Πρόεδρος δήλωσε κώλυμα, λόγω επαγγελματικής σχέσης
καταστηματάρχη και αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεων.

με

τον

Στη συνέχεια το μέλος της Επιτροπής Γκέκα Δημητρούλα εισηγήθηκε το 11ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 19-10-2012
Εισηγητικό Σημείωμα της Αντιδημάρχου Οικονομικών Ελισάβετ ΑρχοντάκηΓεωργίου, 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 & 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 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 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 άρθρο 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 αριθμ. 1389/2011 απόφαση Δημάρχου χορηγήθηκε η με αριθμ. πρωτ. 41922/297-2011 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ - ΜΠΑΡ στην εταιρεία
«Στραβέλας Αθανάσιος & Σία Ε.Ε.» για το ευρισκόμενο στη Βέροια κι επί της οδού Εληάς 13
κατάστημά της, δυναμικότητας: α) τριάντα εννέα (39) καθισμάτων εντός του καταστήματος,
β) τριάντα (30) καθισμάτων στον ιδιωτικό υπαίθριο χώρο επί της οδού Ανοίξεως, γ) ένδεκα
(11) καθισμάτων στον ιδιωτικό υπαίθριο χώρο στη γωνία Ανοίξεως-Εληάς, δ) εννέα (9)
καθισμάτων στον ιδιωτικό υπαίθριο χώρο επί της οδού Εληάς, ε) δεκαεπτά (17) καθισμάτων
στο δημοτικό υπαίθριο χώρο επί της οδού Ανοίξεως και στ) δώδεκα (12) καθισμάτων στο
δημοτικό υπαίθριο χώρο επί της οδού Εληάς (συνολικά εκατόν δεκαοκτώ -118- καθίσματα).
Σύμφωνα με τα αριθμ. 1020/12873/178-β/5-4-2012 και 1020/12873/178-δ/13-7-2012
έγγραφα του Αστυνομικού Τμήματος Βεροίας, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 30-3-2012
και περί ώρα 18:00 διαπιστώθηκε επέκταση του καταστήματος με την ανάπτυξη τριάντα
τεσσάρων (34) καθισμάτων στον ιδιωτικό υπαίθριο χώρο επί της οδού Ανοίξεως, ενώ από
την υφιστάμενη άδεια δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη περισσότερων από τριάντα (30)
καθισμάτων.
Με το αριθμ. πρωτ. 37516/24-7-2012 έγγραφό μας κλήθηκε ο εκπρόσωπος της εταιρείας
να επαναφέρει άμεσα το κατάστημά του στην προτέρα του μορφή και να το λειτουργεί
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κατεχομένης αδείας. Περί αυτού, κλήθηκε
να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση εντός τριών (3) ημερών.
Με την από 30-7-2012 υπεύθυνη δήλωσή του ο ενδιαφερόμενος δήλωσε ότι έχει
απομακρύνει τα πλεονάζοντα καθίσματα, έχει επαναφέρει το κατάστημά του στην προτέρα
του μορφή, το λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κατεχομένης
αδείας και θα εξακολουθήσει να το λειτουργεί έτσι.
Η δήλωση αυτή κοινοποιήθηκε στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Ημαθίας με το
αριθμ. 40779/1-8-12 έγγραφό μας, προκειμένου να ενεργήσει επανέλεγχο για να

διαπιστωθεί η επαναφορά ή όχι του καταστήματος και η συμμόρφωση με τους όρους και
προϋποθέσεις της κατεχομένης αδείας.
Με το αριθμ. 3309/24-8-2012 έγγραφό του το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε.
Ημαθίας μας γνωρίζει ότι σε αυτοψία κατά την 23-8-2012 και ώρα 11:00 στο εν λόγω
κατάστημα διαπιστώθηκε ότι δεν επανήλθε στην αρχική του κατάσταση και ότι συνεχίζει να
το λειτουργεί παραβιάζοντας την καθορισθείσα από το Τμήμα Υγείας δυναμικότητα σε
καθίσματα.
Επιπλέον, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1020/12873/179-β/8-8-2012 έγγραφο του
Αστυνομικού Τμήματος Βεροίας, σε έλεγχο που διενεργήθηκε την 28-7-2012 και περί ώρα
13:33 στο εν λόγω κατάστημα, διαπιστώθηκε επέκταση με την ανάπτυξη:
α) Σε ιδιωτικό υπαίθριο χώρο σαράντα (40) καθίσματα, ενώ βάσει της αδείας ίδρυσης &
λειτουργίας του δεν επιτρέπονται περισσότερα από τριάντα (30) καθίσματα,
β) Σε ιδιωτικό υπαίθριο χώρο επί της οδού Εληάς είκοσι ένα (21) καθίσματα, ενώ βάσει
της αδείας του δεν επιτρέπονται περισσότερα από εννέα (9) καθίσματα και
γ) Στον ιδιωτικό υπαίθριο χώρο στη γωνία Ανοίξεως και Εληάς δεκαεπτά (17) καθίσματα,
ενώ βάσει της αδείας του δεν επιτρέπονται περισσότερα από έντεκα (11).
Με το αριθμ. 3598/27-9-2012 έγγραφό του το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε.
Ημαθίας μας γνωρίζει ότι σε αυτοψία κατά την 24-9-2012 στο εν λόγω κατάστημα
διαπιστώθηκε ότι δεν επανήλθε στην αρχική του κατάσταση και ότι συνεχίζει να το λειτουργεί
παραβιάζοντας την καθορισθείσα από το Τμήμα Υγείας δυναμικότητα σε καθίσματα,
έχοντας αναπτύξει σε δημοτικό υπαίθριο χώρο ογδόντα πέντε (85) καθίσματα ενώ στην
υπάρχουσα άδεια προβλέπεται η ανάπτυξη πενήντα (50) καθισμάτων.
Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1020/12873/174-β/9-11-2011 έγγραφο του Αστυνομικού
Τμήματος Βεροίας, σε έλεγχο που διενεργήθηκε την 23-9-2011 και περί ώρα 15:40 στο εν
λόγω κατάστημα, διαπιστώθηκε επέκταση με την ανάπτυξη τριάντα έξι (36) καθισμάτων σε
ιδιωτικό υπαίθριο χώρο ενώ από την υφιστάμενη άδεια ίδρυσης & λειτουργίας δεν
επιτρέπονται περισσότερα από τριάντα (30) καθίσματα. Επί του θέματος αυτού η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής με την αρ. 32/2012 απόφασή της ενέκρινε τη μη ανάκληση της αδείας
ίδρυσης & λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος.
Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι έχει επέλθει επανειλημμένα επέκταση του
καταστήματος και προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω παράνομη λειτουργία του,
παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά με την ανάκληση της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του και τη σφράγισή του, σύμφωνα με τις παρ. 5 & 9 του
άρθ. 6 της ανωτέρω Υγειονομικής Διάταξης».

Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Γκέκα Δημητρούλα (Προεδρεύουσα): Στην εταιρεία «Στραβέλας Αθανάσιος & Σία
Ε.Ε.» με την αριθμ. 1389/2011 απόφαση Δημάρχου χορηγήθηκε η με αριθμ. πρωτ.
41922/29-7-2011 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ–
ΜΠΑΡ¨, που βρίσκεται στη Βέροια επί της οδού Εληάς 13, δυναμικότητας: α) τριάντα
εννέα (39) καθισμάτων εντός του καταστήματος, β) τριάντα (30) καθισμάτων στον
ιδιωτικό υπαίθριο χώρο επί της οδού Ανοίξεως, γ) ένδεκα (11) καθισμάτων στον
ιδιωτικό υπαίθριο χώρο στη γωνία Ανοίξεως-Εληάς, δ) εννέα (9) καθισμάτων στον
ιδιωτικό υπαίθριο χώρο επί της οδού Εληάς, ε) δεκαεπτά (17) καθισμάτων στο
δημοτικό υπαίθριο χώρο επί της οδού Ανοίξεως και στ) δώδεκα (12) καθισμάτων στο
δημοτικό υπαίθριο χώρο επί της οδού Εληάς (συνολικά 118 καθίσματα).
Κατά το εισηγητικό, σύμφωνα με το αριθμ. 1020/12873/178-β/5-4-2012 έγγραφό
του το Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας, σε έλεγχο που διενήργησε στο κατάστημα στις
30-3-2012 και περί ώρα 18:00, διαπίστωσε παράβαση με την ανάπτυξη τριάντα
τεσσάρων (34) καθισμάτων στον ιδιωτικό υπαίθριο χώρο επί της οδού Ανοίξεως,
ενώ από την υφιστάμενη άδεια δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη περισσότερων από
τριάντα (30) καθισμάτων, χωρίς όμως να διευκρινίζει σε ποιόν χώρο του
καταστήματος.
Το Τμήμα αδειών καταστημάτων με το αριθμ.17924/27-4-2012 έγγραφό του
ζήτησε από το αστυνομικό τμήμα Βέροιας να διευκρινίσει σε ποιο χώρο
διαπιστώθηκαν τα πλεονάζοντα καθίσματα.

Το Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας με το αριθμ.1020/12873/178-δ/13-7-2012 μας
διευκρινίζει ότι τα πλεονάζοντα καθίσματα τοποθετήθηκαν σε Ιδιωτικό υπαίθριο
χώρο επί της οδού Ανοίξεως.
Έγινε ο επανέλεγχος από το υγειονομικό, το οποίο με το αριθ. 3309/24-8-2012
έγγραφό του μας γνωρίζει ότι σε αυτοψία που διενεργήθηκε στις 23-8-2012 το
κατάστημα βρέθηκε να συνεχίζει να λειτουργεί παραβιάζοντας την καθορισθείσα από
το Τμήμα Υγείας δυναμικότητα σε καθίσματα.
Επιπλέον, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1020/12873/179-β/8-8-2012 έγγραφό
του το Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας, σε έλεγχο που διενήργησε στο κατάστημα στις
28-7-2012 και περί ώρα 13:33, διαπίστωσε παράβαση με την ανάπτυξη:
α) Σε ιδιωτικό υπαίθριο χώρο, 40 καθισμάτων, ενώ βάσει της αδείας ίδρυσης &
λειτουργίας του δεν επιτρέπονται περισσότερα από 30 καθίσματα,
β) Σε ιδιωτικό υπαίθριο χώρο επί της οδού Εληάς, 21 καθισμάτων, ενώ βάσει της
αδείας του δεν επιτρέπονται περισσότερα από 9 καθίσματα και
γ) Στον ιδιωτικό υπαίθριο χώρο, στη γωνία Ανοίξεως και Εληάς, 17 καθίσματα, ενώ
βάσει της αδείας του δεν επιτρέπονται περισσότερα από 11 καθίσματα.
Έγινε ο επανέλεγχος από το υγειονομικό, το οποίο με το αριθ. 3598/27-9-2012
έγγραφό του μας γνωρίζει ότι σε αυτοψία που διενεργήθηκε στις 24-9-2012 το
κατάστημα βρέθηκε να έχει αναπτύξει στο δημοτικό υπαίθριο χώρο 85 καθίσματα
ενώ από την υπάρχουσα άδεια προβλέπεται η ανάπτυξη 50 καθισμάτων.
Είναι κάποιος εκπρόσωπος του καταστήματος;
Κοσμίδης (καταστηματάρχης): Εδώ πέρα μιλάμε για ένα λαβύρινθο τώρα πέρα.
Αμφιβάλλω αν κατάλαβε κανένας τι γίνεται εδώ. Εδώ έχουμε βγάλει μία άδεια και
μου δίνουν ένα κομμάτι εδώ και ένα εκεί. Κομμάτι. Δηλαδή βάλε 11 εκεί σε αυτό το
μέρος, 9 εκεί, 30 εκεί, 50 εκεί, στην ίδια αυλή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ στην
άδεια έχω συνολικά 118 καθίσματα. Φυσικά δεν έχω καν 118 έπιπλα. Ούτε καν έχω
118 καρέκλες στο μαγαζί εδώ. Πάνω από 100 καρέκλες δεν έχω. Είμαι νόμιμος και
στην πυρασφάλεια που δεν την έχω παραβιάσει ποτέ και στο πεζοδρόμιο. Τώρα
εκεί πέρα γίνεται ένα μπάχαλο, έξω, έτσι όπως μου τα γράφουνε. Δεν μπορώ εγώ να
το κουρδίσω αυτό το πράγμα. Να έχω 9 εδώ στη γωνία. Ούτε καν μπορώ να τα
θυμηθώ δηλαδή, έπρεπε να είμαι με την άδεια στο χέρι. Έπρεπε να περπατάω
δηλαδή έξω από το μαγαζί εγώ, έτσι ακριβώς και να λέω εσείς οι 9 θα κάτσετε εδώ,
μέσα στο μαγαζί μιλάμε πάντα, εκεί θα κάτσετε 30 και εκεί θα κάτσετε 12. Δεν γίνεται
αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα περπατάω με την άδεια στο χέρι εγώ;
Δάσκαλος: Στο σύνολο οι καρέκλες σου είναι κανονικές;
Κοσμίδης (καταστηματάρχης): Στην άδεια είναι 118. Δεν έχω 118 καρέκλες. Δεν έχω
118 έπιπλα εγώ στο μαγαζί. Αμφιβάλλω και αν είναι 100, αμφιβάλλω. Το λέει εδώ
κάτω στην άδεια ότι είναι 118, όλα μαζί. Είναι αμέτρητα 118 έπιπλα.
Χατζηαθανασίου: Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Όταν σας έκαναν τον 1ο έλεγχο
γιατί υπογράψατε υπεύθυνη δήλωση ότι θα επαναφέρετε το κατάστημα, αφού δεν
συμφωνούσατε, γενικώς, με αυτό που σας παρατηρούν; Τότε γιατί υπογράψατε
υπεύθυνη δήλωση;
Κοσμίδης (καταστηματάρχης): Μα τι να έκανα;
Χατζηαθανασίου: Να προσέθετες ότι δεν σας καταλαβαίνω, όπως λες και σε μας.
Κοσμίδης (καταστηματάρχης): Ναι εδώ πέρα μιλάμε ότι τα καθίσματα μέσα στην
πρασιά είναι ....
Χατζηαθανασίου: Φίλε Σάκη εγώ είμαι παλιός, κάποιες εποχές δίναμε το λόγο μας
και ήτανε συμβόλαιο. Και μία ακόμα φορά συνέβη εδώ με την Παναγία Σουμελά, αν
θυμάστε καλά. Υπεύθυνες δηλώσεις μην τις υπογράφετε τόσο εύκολα. Είναι
πραγματικά, για μένα είναι συγκλονιστικό να υπογράφει κάποιος υπεύθυνη δήλωση.
Κοσμίδης (καταστηματάρχης): Δεν ήμουνα παράνομος κ.Χατζηαθανασίου.

Χατζηαθανασίου: Ναι αλλά υπογράψατε μια υπεύθυνη δήλωση ότι θα επαναφέρετε
το κατάστημα, Αποδεχτήκατε ότι ήσασταν παράνομος.
Κοσμίδης (καταστηματάρχης): Τι να επαναφέρω αφού δεν παρανόμησα.
Χατζηαθανασίου: Το να υπογράψω μια υπεύθυνη δήλωση ότι θα επαναφέρω το
κατάστημα σημαίνει ότι αποδέχομαι ότι με σημειώνουν για παρανομία, για
παράβαση. Από τη στιγμή που την αποδέχεσαι λοιπόν εσύ την παρανομία και
δέχεσαι να κάνεις υπεύθυνη δήλωση, έρχεσαι και μας λες τώρα ότι εγώ δεν ήμουν ο
παράνομος. Να μην υπέγραφες την υπεύθυνη δήλωση.
Κοσμίδης (καταστηματάρχης): Επανέφερα τα καθίσματα στη σειρά που θέλουν εδώ
πέρα, στην περίπτωση που βγάλουν άδεια. Έβαλα 9 εκεί, 12 εκεί, 30 εκεί. Δεν έκανα
τίποτα.
Χατζηαθανασίου: Ο επανέλεγχος λέει ότι δεν τα επανέφερες.
Κοσμίδης (καταστηματάρχης): Από το υγειονομικό;
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Ναι. Αυτό λέει. Τι να κάνουμε.
Δάσκαλος: Δηλαδή Σάκη εσύ λες ότι μεταφέρθηκαν κάποια καθίσματα από τη μια
πλευρά στο άλλο τμήμα. Έτσι;
Κοσμίδης (καταστηματάρχης): Μα φυσικά, γίνεται εγώ να έχω 9 καθίσματα σε μια
άκρη και να μένουν 9 εκεί πέρα, ενώ υπάρχει κόσμος που μπαινοβγαίνει;
Δάσκαλος: Το σύνολο ήταν κάτω από 118;
Κοσμίδης (καταστηματάρχης): 118 δεν έχω καν έπιπλα στο μαγαζί.
Γκέκα Δημητρούλα (Προεδρεύουσα): Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο;
Δάσκαλος: Εγώ καλύφθηκα. Κάτω από 118 λέει ο άνθρωπος.
Κοσμίδης (καταστηματάρχης): Δεν έχω 118 καρέκλες αγορασμένες.
Γουναράς: Ποιο σύνολο αφού και αυτό απαγορεύεται.
Γκέκα Δημητρούλα (Προεδρεύουσα): Παρακαλώ να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία.
Ποιοι είναι υπέρ της ανάκλησης;
Δάσκαλος: Κατά της ανάκλησης, διότι το σύνολο των καθισμάτων μέσα στο
κατάστημα, δεν υπερβαίνει τα 118, που έχει στην άδειά του.
Χατζηαθανασίου: Υπέρ της ανάκλησης. Η ανάκληση προτείνεται για τον εξής απλό
λόγο, αν θέλετε να το σημειώσετε. Σημειώθηκε μία παράβαση αρχική. Στην αρχική
παράβαση, έγινε αποδοχή της παράβασης με την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης
ότι ¨θα επαναφέρω το κατάστημα στην προτεραία κατάσταση¨. Σε επανέλεγχο δεν
επανήλθε σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση στην προτεραία κατάσταση.
Υπέρ της ανάκλησης της άδειας ψήφισαν πέντε (5) μέλη της Επιτροπής (Γκέκα,
Χατζηαθανασίου, Γουναράς, Μιχαηλίδης & Παπαδόπουλος Βασίλειος).
Κατά της ανάκλησης ψήφισε το μέλος Δημήτριος Δάσκαλος.
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. Τα λοιπά έγγραφα που συνοδεύουν το εισηγητικό.
4. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/10(ΦΕΚ 87/Α’).
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
A. Εγκρίνει την Ανάκληση της αριθμ.πρωτ: 41922/29-7-2011 άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ¨ της εταιρείας «ΣΤΡΑΒΕΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που βρίσκεται στη Βέροια επί της οδού Εληάς 13
(“Social”).
Β. Εγκρίνει τη σφράγιση του καταστήματος.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 83 / 2012.
................................................................…………………….………………………........
Ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων.
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 10-12-2012
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

