ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθμ. 9 / 2012 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 57 / 2012.
Περίληψη
Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
¨ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ¨ της εταιρείας
«Ι. ΚΟΛΕΤΣΑΣ & Σ. ΜΑΡΚΑΝΤΑΡΑ Ο.Ε.» (Εληάς 4).
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 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 09-11-2011 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 αδειών και την σφράγιση των πιο πάνω καταστημάτων.
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 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.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 την 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. 1570 απόφαση του ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ χορήγησε την με αρ. πρωτ.
46367/26-08-2011 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ στην εταιρεία ΚΟΛΕΤΣΑΣ Ι. & ΜΑΡΚΑΝΤΑΡΑ Σ. Ο.Ε. για το ευρισκόμενο στη
Βέροια και επί της οδού ΕΛΗΑΣ 4 κατάστημά της, με δυναμικότητα:
ΑΙΘΟΥΣΑ: ΕΝΑ (1) καθίσματα.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ: ΠΕΝΤΕ (5) καθίσματα.
Με το αρ. 1020/19134/4-β/02-09-2011 έγγραφό του το Αστυν. Τμήμα Βεροίας μας
γνώρισε ότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 13-08-2011 και ώρα 03:45 διαπιστώθηκε ότι:
Προέβη στην επέκταση του κατ/τος τοποθετώντας σε υπαίθριο δημοτικό χώρο δώδεκα (12)
καθίσματα ενώ από την υπάρχουσα άδεια προβλέπεται η ανάπτυξη πέντε (5) καθισμάτων.
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 του και τη σφράγισή του, σύμφωνα με τις παρ. 6 και 9 του άρθ. 6
της ανωτέρω Υγειονομικής Διάταξης».

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 έλεγχος 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 την αριθμ.46367/2608-2011 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος ¨ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ¨.
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.
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνω τη λήψη απόφασης για μη ανάκληση της
άδειας, προκειμένου να κλείσει η εκκρεμότητα με το παραπάνω κατάστημα,
σύμφωνα και με τη διαδικασία που ακολουθούμε. Συμφωνείτε;
Χατζηαθανασίου: Διαφωνώ με την άποψη. Ψηφίζω ανάκληση διότι τα καθίσματα
μπαινοβγαίνουν. Στην Εληάς πλέον έχει γίνει κανόνας. Γι΄αυτό ψηφίζω ανάκληση.
Βοργιαζίδης: Να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ της πρότασης για
μη ανάκληση της άδειας;
Υπέρ της μη ανάκλησης της άδειας ψήφισαν Τρία (3) μέλη (οι κ.κ. Βοργιαζίδης,
Λαζαρίδης & Βασίλειος Παπαδόπουλος. Υπέρ της ανάκλησης ψήφισε Ένα (1) μέλος

(Χατζηαθανασίου) και Λευκό ψήφισαν Τρία (3) μέλη (οι κ.κ. Γουναράς, Αντώνιος
Παπαδόπουλος & Μιχαηλίδης).
Βοργιαζίδης: Σύμφωνα με αυτήν την ψηφοφορία, πρέπει να ανακληθεί η άδεια,
επειδή οι λευκοί ψήφοι είναι αρνητικοί ψήφοι και στη συγκεκριμένη περίπτωση
θεωρώ ότι, με βάση τη διαδικασία που ακολουθούμε, είναι άδικο και κακώς θα
ανακληθεί η άδειά του.
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Είχε καθίσματα έξω το κατάστημα αυτό;
Βοργιαζίδης: Έγινε επανέλεγχος και βρέθηκε εντάξει από το υγειονομικό, σύμφωνα
και με το σχετικό έγγραφο.
Γουναράς: Εμείς ακολουθούσαμε μια διαδικασία. Όταν όμως ένα μέλος της
Επιτροπής τη θέτει εν αμφιβόλω, δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα στην Επιτροπή.
Χατζηαθανασίου: Κύριε Πρόεδρε να αιτιολογήσω. Εδώ συζητούσαμε,
κατ΄επανάληψη και είπα να στείλουμε το μήνυμα σε όλα τα μαγαζιά να
συμμορφωθούν προς τις κείμενες διατάξεις και είπαμε επίσης ότι όποιος δεν
συμμορφωθεί θα ζητιέται ανάκληση. Το είχαμε πει αυτό το πράγμα. Ε Λοιπόν,
ερχόμαστε εδώ και συζητάμε πάλι τα ίδια πράγματα. Δεν βγαίνουν τα καθίσματα.
Βοργιαζίδης: Σωστά. Αλλά το κατάστημα συμμορφώθηκε.
Χατζηαθανασίου: Συμμορφώθηκε. Τα καθίσματα αύριο θα είναι εκεί, ενδεχομένως.
Το μήνυμα πρέπει να το πάρουν. Αυτό είπα. Αυτό είπα τότε. Αυτό λέω και τώρα.
Βοργιαζίδης: Για να προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Ψηφίστηκε
ανάκληση της άδειας του καταστήματος με ψήφους Τρεις (3) Κατά της ανάκλησης
(κατ΄ουσίαν) και τέσσερις (4) Υπέρ.
Μιχαηλίδης: Όχι δεν είναι Τρεις (3) Κατά. Είναι Ένα (1) Κατά και Δύο (2) Λευκά. Ένα
(1) Κατά και Δύο (2) Λευκά είναι Πρόεδρε και σε παρακαλώ να μη ξανακάνεις κρίση
επί της ψηφοφορίας.
Βοργιαζίδης: Όχι δεν κάνω κρίση σε κανέναν. Είναι Τρία (3) Υπέρ της μη
ανάκλησης, Ένα (1) Υπέρ της ανάκλησης και Τρία (3) Λευκό.
Μιχαηλίδης: Είπες πριν ότι αυτή είναι λάθος η απόφαση. Μην ξανακρίνεις.....
Βοργιαζίδης: Είπα ότι ακολουθούμε μια διαδικασία.
Χατζηαθανασίου: Έχει δίκιο ο κ. Μιχαηλίδης. Το σωστό το λέτε εσείς και το λάθος το
λέμε εμείς. Δε είναι σωστό αυτό που λέτε.
Μιχαηλίδης: Θα σου πω το εξής κ.Πρόεδρε. Πες μου σε παρακαλώ πολύ το ιστορικό
του μαγαζιού αυτού. Πόσες φορές έχει καθίσματα έξω; Από τότε που συνεδριάζαμε
στο παλιό γραφείο του κ.Λαζαρίδη.
Βοργιαζίδης: Το συγκεκριμένο εισηγητικό ήρθε εδώ πέρα πρώτη φορά.
Μιχαηλίδης: Αυτό. Αλλά τότε υπήρχαν άλλες αποφάσεις. Η πρώτη ήταν για μη
ανάκληση, η δεύτερη ήταν που δώσαμε αναβολή και τώρα έγινε η δεύτερη
ανάκληση. Γι΄αυτό Πρόεδρε μην ξανακρίνεις την ψήφο συναδέλφων σου.
Βοργιαζίδης: Αυτό που είπα δεν είχε τίποτα το προσωπικό. Απλά είπα ότι ή
ακολουθούμε μια διαδικασία ή δεν την ακολουθούμε. Τίποτε άλλο.
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 Απόφασή 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. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/10(ΦΕΚ 87/Α’).

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
A. Την Ανάκληση της αριθμ.πρωτ:46367/26-08-2011 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.
Β. Εγκρίνει τη σφράγιση του καταστήματος.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 57 / 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

