ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 7 / 2013 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 18 / 2013
Περίληψη

Αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος : Οριστική
αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
¨KAΦETEΡIA¨ του ΚΑΡΤΑΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(Πέτρινο-παρ. Ιεραρχών και Πατρ. Ιωακείμ, Βέροια) και
σφράγισή του.
Σήμερα στις 29-04-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., συνήλθε σε Έκτατη Συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 25-04-2013 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
Θωμάς Αγγελίνας
Κυριάκος Παναγιωτίδης

Απόντες
Μαρία Παπαϊωάννου
Γεώργιος Κάκαρης
Αναστάσιος Βασιάδης
Δημητρούλα Γκέκα

Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Γεώργιο Καρατζούλα.
Κατά την συζήτηση του 5ου θέματος παρών ήταν ο καταστηματάρχης κ. Καρτασάκης Ιωάννης
και η δικηγόρος του κα Ζιώγα Κρυσταλία.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε στην
Επιτροπή 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.
Ακόμη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 2 παρ. 2 του ΠΔ 180/1979 (ΦΕΚ 46 Α) όπως
τροποποιήθηκε από το άρθ. 3 του ΠΔ 257/2001 (ΦΕΚ 184 Α) «2. Η Αρχή που χορηγεί την άδεια
λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως και καταστημάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα
οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά Υγειονομικές Διατάξεις προσφέρονται
οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, αφαιρεί με απόφασή της τη
χορηγηθείσα άδεια και σφραγίζει το κατάστημα για χρονικό διάστημα 10 μέχρι 60 ημερών, εφόσον:
α. Βεβαιώθηκαν από αστυνομικούς ή άλλα αρμόδια όργανα τρεις (3) συνολικά παραβάσεις, εντός
έτους, των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος, των υγειονομικών διατάξεων που καθορίζουν

μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και των
λοιπών καταστημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, των διατάξεων που
ισχύουν κάθε φορά για την κοινή ησυχία, τη λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια, την παραβίαση των
όρων και προϋποθέσεων της κατεχόμενης αδείας λειτουργίας μουσικής και το ωράριο λειτουργίας
του καταστήματος ή β. Εκδόθηκαν, ύστερα από μηνύσεις ιδιωτών 3 καταδικαστικές αποφάσεις για
παράβαση των προηγουμένων διατάξεων.
Εάν μετά από 3 αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήματος στις
οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως που εκδόθηκαν ή θα
εκδοθούν σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση των
προαναφερομένων διατάξεων εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαιρέσεως,
η άδεια λειτουργίας του καταστήματος δύναται να αφαιρείται οριστικά με απόφαση του Υπουργού
Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.»
Ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, όπως τροποποιήθηκε από το άρθ. 1
του ΠΔ 457/90 (ΦΕΚ 175 Α) «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 οποιουδήποτε καταστήματος από τα αναφερόμενα στην
παρ. 2 πριν την πάροδο 3 ετών από την οριστική αφαίρεση.»
Με την αρ. 1052/2012 απόφαση Δημάρχου είχε χορηγηθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 18732/20-4-2012
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ στον ΚΑΡΤΑΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του
Βασιλείου για το ευρισκόμενο στη Βέροια και στη συμβολή της οδού Πατρ. Ιωακείμ με την πάροδο
Ιεραρχών κατάστημά του.
Η άδεια ίδρ. & λειτουργίας του καταστήματος αυτού αφαιρέθηκε προσωρινά για χρονικό
διάστημα δέκα (10) ημερών και σφραγίστηκε τρεις φορές εντός ενός έτους, λόγω παραβάσεων του
άρθ. 2 του ΠΔ 180/79 που βεβαιώθηκαν από το Αστυνομικό Τμήμα Βεροίας. Συγκεκριμένα,
εκδόθηκαν οι υπ’ αρ. : α)2570/2012 με αρ. πρωτ. 45674/3-9-2012 απόφαση Δημάρχου,
β)3334/2012 με αρ. πρωτ. 58166/6-11-2012 όμοια και γ) 612/2013 με αρ. πρωτ. 15299/21-3-2013
όμοια.
Μέχρι σήμερα, για το ίδιο κατάστημα έχουν βεβαιωθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Βεροίας και
άλλες οκτώ (8) παρόμοιες παραβάσεις, η αναφορά των οποίων παρέλκει. Από τα παραπάνω
συνάγεται ότι για το επίμαχο κατάστημα σε χρονικό διάστημα ενός έτους επιβλήθηκε το διοικητικό
μέτρο της προσωρινής αφαίρεσης της αδείας ίδρ. & λειτουργίας του τρεις (3) φορές και
βεβαιώθηκαν και άλλες οκτώ (8) συνολικά παραβάσεις των διατάξεων του άρθ. 2 του ΠΔ 180/79
όπως ισχύει τροποποιηθέν. Κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις, το γεγονός αυτό επισύρει την
ποινή της οριστικής αφαίρεσης της αδείας ίδρ. & λειτουργίας του καταστήματος.
Κατόπιν αυτών και προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω παράνομη λειτουργία του
καταστήματος «Καφετερία» του Καρτασάκη Ιωάννη του Βασιλείου, που βρίσκεται στη Βέροια και
στη συμβολή της οδού Πατρ. Ιωακείμ με την πάροδο Ιεραρχών, παρακαλείται η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά με την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του και τη σφράγισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 2 παρ. 2 του ΠΔ 180/1979
(ΦΕΚ 46 Α) όπως ισχύει τροποποιηθέν. Συνημμένα υποβάλλονται φωτοαντίγραφα όλων των
σχετικών εγγράφων.
Ζιώγα Κρυσταλία : Σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα και το Π.Δ. 180/79 αναφέρεται ότι : Η
ανάκληση της άδειας γίνεται εάν διαπιστωθεί παράβαση μετά την Τρίτη προσωρινή αφαίρεση της
αδείας. Στην περίπτωσή μας λοιπόν θα έπρεπε να βεβαιωθεί παράβαση μετά την τρίτη
προσωρινή αφαίρεση αδείας, για να τεθεί θέμα οριστικής ανάκλησης της αδείας, γεγονός που δεν
ισχύει.
Κορωνάς (Πρόεδρος) : Κοιτάξαμε όλο τον φάκελο των παραβάσεων του καταστήματος. Η
τελευταία παράβαση του καταστήματος είναι 27-10-2012. Η πρώτη παράβαση ήταν 18-12-2011
αλλά διαβιβάστηκε από την Αστυνομία προς τον Δήμο με αρκετή καθυστέρηση. Ακολούθως ο
Δήμος ενήργησε κανονικά ως όφειλε. Δεν μπορούμε να μην εισηγηθούμε την οριστική ανάκληση
της άδειας. Εμμένουμε στο εισηγητικό διότι οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν από την Αστυνομία αλλά
ήρθαν στον Δήμο με χρονική καθυστέρηση.
Ζιώγα Κρυσταλία : Ζητώ να επιφυλαχτείτε ως προς την λήψη απόφασης για οριστική
ανάκληση της αδείας και να επικοινωνήσετε με την Αστυνομία για να διαπιστώσετε εάν έχει

βεβαιωθεί παράβαση μετά την 12-04-2013 όταν και έληξε η τρίτη προσωρινή αφαίρεση της άδειας
του καταστήματος.
Κορωνάς (Πρόεδρος): Εφόσον τελειώσαμε με τις τοποθετήσεις και καθώς απουσιάζει ο
Νομικός Σύμβουλος του Δήμου προτείνω να ψηφίσουμε για την αναβολή συζήτησης του θέματος
προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου. Ποιοι είναι υπέρ της
αναβολής συζήτησης του θέματος.
Υπέρ της αναβολής συζήτησης του θέματος ψήφισαν όλα τα μέλη της επιτροπής.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
1.

Την εισήγηση και πρόταση του Προέδρου.

2.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

3.

Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄)
Αποφασίζει Ομόφωνα

Την αναβολή λήψης απόφασης επί του 5ου θέματος :¨Οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας του καταστήματος ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ του ΚΑΡΤΑΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(Πέτρινο - παρ. Ιεραρχών και Πατρ. Ιωακείμ, Βέροια) και σφράγισή του¨, προκειμένου να
γνωμοδοτήσει σχετικά ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18 / 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
Αγγελίνας Θωμάς
Κυριάκος Παναγιωτίδης

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 23-05-2013
Η Δήμαρχος
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

