ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 18 / 2013 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 59 / 2013.
Περίληψη
Οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και
σφράγιση του καταστήματος ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨, της ΣΥΜΑΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, στην οδό Σταδίου 110,
στην Βέροια.
Σήμερα στις 20-12-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ., και σε συνεχόμενη
συνεδρίαση την 27-12-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 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 13-12-2013 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 σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη.
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Παρόντες
Θεόφιλος Κορωνάς
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης
Δημητρούλα Γκέκα
Κυριάκος Παναγιωτίδης
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Απόντες
Γεώργιος Κάκαρης
Θωμάς Αγγελίνας
Μαρία Παπαϊωάννου
Αναστάσιος Βασιάδης

Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Γεώργιο Καρατζούλα.
Παρούσα ήταν και η καταστηματάρχης Σιδηροπούλου Σύμα συνοδευόμενη από τον δικηγόρο
της Μπατζιάκα Δ.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι έχει απαρτία κήρυξε την έναρξη της
διακοπείσας συνεδρίασης της 20-12-2013 και εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης
εξέθεσε στην Επιτροπή ότι :
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 80 παρ. 5 του Ν. 3463/8-6-2006 η αρμοδιότητα για την
χορήγηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων ηγειονομικού
ενδιαφέροντος ανήκει στους Δήμους και τις Κοινότητες, ενώ με την παράγραφο 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 αρθ. 73 παρ. 1α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) ¨Νέα αρχιτεκτονική της
τοπικής 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 & λειτουργίας καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών
δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 2 του Π.Δ. 180/1979 όπως αντικαταστάθηκε από
το αρθ. 1 του Π.Δ. 457/1990 (ΦΕΚ 175 Α) ¨4. Σε περίπτωση πααρβίασης, της σφραγίσεως ύστερα
από απόφαση προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας και θέσεως σε λειτουργία του καταστήματος,
αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας αυτού. 5. Σε πρόσωπο από το οποίο αφαιρείται οριστικά η
άδεια λειτουργίας του καταστήματός του, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2,3 και 4 του παρόντος
άρθρου, δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας οποιοδήποτε καταστήματος από τα
αναφερόμενα στην παρ. 2 πριν την πάροδο 3 ετών από την οριστική αφαίρεση¨.
Με την αριθ. 672/2009 απόφαση Δημάρχου χορηγήθηκε η με αριθ. πρωτ. 3166/24-3-2009 άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ στη Σιδηροπούλου Σύμα του Χρήστου για το
ευρισκόμενο στη Βέροια επί της οδού Σταδίου 110 κατάστημά της.

Με την αριθ. 2557/2013 και με αριθ. πρωτ. 43880/ 8-8-2013 απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκε η
προσωρινή αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος και η σφράγιση
του για δέκα ημέρες από 20-8-2013, λόγω βεβαίωσης τριών παραβάσεων των διατάξεων του αρθ. 2
παρ. 2 του Π.Δ. 180/1979 εντός ενός έτους.
Με την αριθ. 2642/2013 και με αριθ. πρωτ. 45618/ 20-8-2013 απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκε η
αποσφράγιση του εν λόγω καταστήματος, ύστερα από αίτηση της ενδιαφερομένης, για διάστημα
δέκα ημερών από 20-8-2013, για εκτέλεση εργασιών και μόνο, απαγορευμένης ρητώς της
λειτουργίας του και της εξυπηρέτησης πελατών στο διάστημα αυτό.
Βάσει του με αριθ. πρωτ. 1020/19030/20-β/21-10-2013 εγγράφου του Αστυνομικού Τμήματος
Βεροίας, σε γενόμενο κατά την 28-8-2013 και ώρα 3:15 π.μ. στο κατάστημα ¨Καφετέρια¨ που
λειτουργεί η Σιδηροπούλου Σύμα του Χρήστου στη Βέροια και στην οδό Σταδίου 110, διαπιστώθηκε
ότι λειτουργούσε και εξυπηρετούσε πελάτες ενώ είχε αφαιρεθεί προσωρινά η άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας του και είχε σφραγιστεί με την αριθ. 2557/2013 απόφαση Δημάρχου, είχε δε
αποσφραγιστεί αποκλειστικά για εκτέλεση εργασιών απαγορευμένης ρητώς της λειτουργίας του και
της εξυπηρέτησης πελατών.
Επειδή από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι έχει λάβει χώρα παραβίαση των όρων της
αποσφράγισης του καταστήματος, που συνεπάγεται παραβίαση της σφράγισης του, παρακαλείται η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εγκρίνει ή όχι την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 2 παρ. 4 του Π.Δ. 180/1979, όπως ισχύει
τροποποιηθέν.
Επίσης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής και την από 18-11-2013 γνωμοδότηση του
δικηγόρου του Δήμου Παπαστεργίου Γεωργίου με την οποία γνωμοδοτεί ότι η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής πρέπει να οδηγηθεί σε οριστική αφαίρεση της εν λόγω άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος λόγω παραβίασης του αρθ. 2 (παρ. 4) του Π.Δ. 180/79.
Μπατζιάκας Δ. (Δικηγόρος καταστηματάρχη) : Ουσιαστικά δεν υφίσταται τρίτη παράβαση διότι
βεβαιώθηκαν δύο παραβάσεις που αφορούν το ίδιο θέμα την ίδια μέρα και εκτιμώ ότι δεν έπρεπε να
υλοποιηθεί η δεκαήμερη σφράγιση. Όσο αφορά την παραβίαση της σφράγισης, απλά εκείνη την
ημέρα, καθώς το κατάστημα είχε αποσφραγιστεί για εργασίες, βρέθηκαν κάποιοι φίλοι και έκαναν
γιορτή γενεθλίων. Κατά τα άλλα η καταστηματάρχης έχει εφοδιασθεί με την άδεια λειτουργίας
μουσικής και δεν έχει δώσει δικαίωμα με άλλο είδος παραβάσεων. Σας καταθέτω φάκελο με τα
σχετικά έγγραφα.
Πρόεδρος : Ο νόμος όμως είναι σαφής και ορίζει ότι η παραβίαση σφράγισης επιβάλει την
οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος. Υπάρχει και σχετική
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου.
3. Τις απόψεις της καταστηματάρχου όπως αυτές εκφράστηκαν από τον δικηγόρο της ενώπιον
της Επιτροπής.
4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΠΔ 180/1979 και του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την οριστική αφαίρεση της με αριθ. πρωτ. 3166/24-03-2009 άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του καταστήματος ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ της ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που
βρίσκεται στην οδό Σταδίου 110, στην Βέροια.
Β. Εγκρίνει την σφράγιση του παραπάνω καταστήματος.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 59 / 2013.
................................................................…………………….…………………………………….….......
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θεόφιλος Κορωνάς

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης
Δημητρούλα Γκέκα
Κυριάκος Παναγιωτίδης

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 31-01-2014
Η Δημάρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

