ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθμ. 9 / 2012 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 55 / 2012.
Περίληψη
Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος
¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨
της
εταιρείας
«ΛΕΤΣΙΟΣ Χ.-ΒΑΚΙΡΛΗΣ Μ. Ο.Ε.» (4 ΕποχέςΕληάς 14).
Σήμερα στις 01-08-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30΄μ.μ., συνήλθε σε
Έκτακτη Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο,
ύστερα από την με ημερομηνία 30-07-2012 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 7 μέλη.
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Παρόντες
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
Εμμανουήλ Γουναράς
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Αριστομένης Λαζαρίδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Αντώνιος Παπαδόπουλος
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Απόντες
Κατίνα Κοστογλίδου
Δημητρούλα Γκέκα
Δημήτριος Δάσκαλος

(αναπληρωτής Γκέκα Δημητρούλας)
Σημείωση:
Ο κ. Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου απουσίαζε από την ψηφοφορία των αριθμ. 51/2012 &
52/2012 αποφάσεων.

Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Γεώργιο Νικόπουλο.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 04-07-2012 Εισηγητικό Σημείωμα της
Αντιδημάρχου Οικονομικών Ελισάβετ Αρχοντάκη-Γεωργίου, που έχει ως εξής:
«Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 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 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 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 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. 1169/2011 απόφαση Δημάρχου χορηγήθηκε η με αρ. πρωτ. 37394/5-7-2011
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ στην εταιρεία «ΛΕΤΣΙΟΣ Χ. –
ΒΑΚΙΡΛΗΣ Μ. Ο.Ε.» για το ευρισκόμενο στη Βέροια κι επί της οδού ΕΛΗΑΣ 14 κατάστημά
της, δυναμικότητας σαράντα οκτώ (48) καθισμάτων εντός του καταστήματος, τριάντα ενός
(31) καθισμάτων στον ιδιωτικό υπαίθριο χώρο της οικοδομής και έντεκα (11) καθισμάτων
στο δημοτικό υπαίθριο χώρο.
Με το αρ. πρωτ. 1020/19139/14-β/4-4-2012 έγγραφό του το Αστυνομικό Τμήμα Βεροίας
μας γνώρισε ότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 30-3-2012 και ώρα 18:20 διαπιστώθηκε
επέκταση του καταστήματος με την ανάπτυξη πενήντα δύο (52) καθισμάτων στον υπαίθριο
χώρο αντί των 42 (31+11) που επιτρέπονται βάσει της αδείας ίδρ. & λειτουργίας του.
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 20448/3-5-2012 έγγραφο του Δήμου ζητήθηκε από το Τμήμα
Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ημαθίας να βεβαιώσει εάν το
κατάστημα έχει επανέλθει στην αρχική του μορφή.
Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 2160/14-6-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβ/κής
Υγιεινής & Υγ/κού Ελέγχου Π.Ε. Ημαθίας, κατά τη διάρκεια αυτοψίας διαπιστώθηκε ότι είχαν
αναπτυχθεί είκοσι τρία (23) καθίσματα στο δημοτικό υπαίθριο χώρο, ενώ από την
υφιστάμενη άδεια ίδρ. & λειτουργίας του δεν επιτρέπονται περισσότερα από έντεκα (11)
καθίσματα στο χώρο αυτό. Το γεγονός αυτό συνιστά επέκταση και ουσιώδη τροποποίηση
των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος.
Επειδή από τα προεκτεθέντα προκύπτει σαφώς ότι έχει επέλθει επέκταση και ουσιώδης
τροποποίηση των υγειονομικών όρων 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.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Τα ίδια με το προηγούμενο ισχύουν και για το 7ο θέμα. Στο
συγκεκριμένο κατάστημα διαπιστώθηκε ότι είχαν αναπτυχθεί 23 καθίσματα στο
δημοτικό υπαίθριο χώρο, ενώ από την υφιστάμενη άδειά του επιτρέπονται 11
καθίσματα στο χώρο αυτό. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αν θέλει ο εκπρόσωπος
του καταστήματος ή κάποιος συνάδελφος να πάρει το λόγο, διαφορετικά να
προχωρήσουμε στην ψηφοφορία.
Μιχαηλίδης: Είχατε κάνει αυτήν την παράβαση, είχατε τα παραπάνω καθίσματα, την
πρώτη φορά και ξέρατε ότι θα γίνει επανέλεγχος, συνειδητά βγάλατε παραπάνω
καθίσματα;
Καταστηματάρχης: Όχι.
Μιχαηλίδης: Τα έβγαζαν οι πολίτες έξω; Έμπαιναν στο μαγαζί και τα έπαιρναν και τα
έβγαζαν έξω;
Καταστηματάρχης: Όταν έρχεται κάποιος σε μια παρέα και δεν έχει να καθίσει, οι
διάφορες παρέες ζητάνε και βγάζουμε μερικές φορές 3-4 καθίσματα και αν ζητήσουν
να βγάλουμε και κανένα τραπέζι, βγάζουμε και κανένα τραπέζι.

Μιχαηλίδης: Είναι πολύ παραπάνω από 3-4 καθίσματα, γι΄αυτό. Δηλαδή τα έβγαλαν
οι πελάτες, γιατί βλέπω ότι είναι για 12 καθίσματα επιπλέον. Τώρα δηλαδή αν πάμε
εκεί πέρα έχει 11 καθίσματα το μαγαζί σας;
Καταστηματάρχης: Τώρα δεν υπάρχουν. Το πρωί δεν έχει καθόλου.
Μιχαηλίδης: Λόγω της συνεδρίασης; Το βράδυ όμως;
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Να πούμε ότι για το συγκεκριμένο κατάστημα,
συνεξετάζουμε και μία ακόμη δεύτερη παράβαση που μας έστειλε η Αστυνομία με
ημερομηνία 8-7-2012 και μας το διαβίβασε το γραφείο καταστημάτων, προκειμένου
να συνεκτιμηθεί. Αστεία κατ΄εμέ, αυτή η δεύτερη παράβαση, γιατί μιλάει για ένα
κάθισμα παραπάνω, αλλά πρέπει να συνεξεταστεί και συνεκτιμηθεί.
Χατζηαθανασίου: Σε μία προηγούμενη απόφασή μας ψηφίσαμε ανάκληση, γιατί
κάποιος άλλος καταστηματάρχης ανέπτυξε καθίσματα στον δικό του υπαίθριο χώρο
και εδώ σε δημοτικό υπαίθριο χώρο συζητάμε αν πραγματικά τα έβγαλε ή δεν τα
έβγαλε και αν τα έβγαλαν οι πελάτες ή δεν τα έβγαλαν οι πελάτες;
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Ο κ.Μιχαηλίδης θέλει να κάνει κάποιες ερωτήσεις.
Μιχαηλίδης: Ήταν και η ερώτηση αν μπήκαν συνειδητά ή όχι.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Παρακαλώ να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία.
Μιχαηλίδης: Εγώ δεν δέχομαι την συνεκτίμηση της καινούργιας μήνυσης.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Όχι αυτό είναι κάτι που γίνεται.
Μιχαηλίδης: Πρόεδρε άσε πλέον να κρατάω επιφυλάξεις για το μέλλον αυτής της
Επιτροπής. Αυτήν την καινούργια τη μήνυση για το ένα (1) κάθισμα είτε για 50 είναι,
γι΄αυτήν δε συζητώ εγώ. Γι΄αυτήν τη συζήτηση και γι΄αυτό το θέμα της καινούργιας
μήνυσης εγώ απέχω. Για την παλιά εισήγηση ναι να πάρω απόφαση.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Η νέα παράβαση, εφόσον μας ήρθε από το γραφείο
καταστημάτων με τη σημείωση να συνεκτιμηθεί, θα συνεκτιμηθεί.
Μιχαηλίδης: Εγώ είπα, για τη μήνυση η οποία έχει κατατεθεί με το αρχικό εισηγητικό
ψηφίζω ανάκληση, δεύτερη μήνυση δεν ψηφίζω.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση του κ. Μιχαηλίδη, ο
οποίος δήλωσε ότι απέχει και δεν ψηφίζει την δεύτερη μήνυση και απορρίπτει την
συνεκτίμηση της από 8-7-2012 νέας μήνυσης, αλλά ψηφίζει ανάκληση για τη μήνυση
η οποία αναφέρεται στο αρχικό εισηγητικό, να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία.
Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνω την ανάκληση της άδειας. Συμφωνείτε;
Μέλη :Ναι.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 04-07-2012 Εισηγητικό Σημείωμα της Αντιδημάρχου Ελισάβετ
Αρχοντάκη-Γεωργίου.
2. Το αριθμ.2160/14-06-2012 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:37394/5-7-2011 άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ της εταιρείας «ΛΕΤΣΙΟΣ Χ.-ΒΑΚΙΡΛΗΣ Μ.
Ο.Ε.», που βρίσκεται στη Βέροια επί της οδού Εληάς 14 (4 Εποχές).
Β. Εγκρίνει τη σφράγιση του καταστήματος.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 55 / 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
Αντώνιος Παπαδόπουλος
(αναπληρωτής Γκέκα Δημητρούλας)

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 27-08-2012
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

