ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 10 / 2015 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 43 / 2015.
Περίληψη
Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας καταστήματος
¨ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Σούπερ Μάρκετ)¨, της εταιρείας Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ
Α.Ε. (Α.Τ. 731Α, Βέροια).

Σήμερα στις 03-08-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 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 24-07-2015 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 8 μέλη.
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Παρόντες
Βασίλειος Λυκοστράτης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Διονύσιος Κουλουριώτης
Γαϊτάνου Χριστίνα
Γεώργιος Ορφανίδης
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Σωτήριος Στουγιάννος
Ηλίας Τσιφλίδης

1

Απόντες
Λεωνίδας Ακριβόπουλος

Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Γεώργιο Καρατζούλα.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
της Επιτροπής το από 15-07-2015 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Στυλιανού
Ασλάνογλου 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.
Στην εταιρεία Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. έχει χορηγηθεί η με αριθ. 11618/15-12-2010 άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ¨ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ¨, για το επί του Α.Τ. 731 Α ,
στην Βέροια κατάστημά της. Κατά την διαδικασία χορήγησης της ανωτέρω άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Κ.Υ.Ε., η Υπηρεσία έλαβε υπόψη και το με αριθ. 4185 Φ.701.23/20-10-2010 Πιστοποιητικό
Πυροπροστασίας για τους χώρους του συγκεκριμένου καταστήματος.
Με το αριθ. πρωτ. 2261 Φ.701.23/123 / 30-06-2015 έγγραφό της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία
Βεροίας ενημερώνει τόσο την ενδιαφερόμενη εταιρεία όσο και τον Δήμο μας, ότι το πιστοποιητικό του

συγκεκριμένου καταστήματος ανακαλείται και δόθηκε στην επιχείρηση προθεσμία διεκπεραίωσης των
ελλείψεων, είκοσι (20) ημερών.
Με το αριθ. πρωτ. 27608/ 07-07-2015 έγγραφό μας, το οποίο επιδόθηκε σε εκπρόσωπο της
εταιρείας την 10-07-2015, ενημερώσαμε την εν λόγω εταιρεία για την ανάγκη προσκόμισης, από μέρους
της, νέου πιστοποιητικού πυροπροστασίας προκειμένου η χορηγηθείσα άδεια να διατηρηθεί σε ισχύ .
Μέχρι σήμερα η εν λόγω εταιρεία δεν μας έχει προσκομίσει πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε
ισχύ.
Δεδομένου λοιπόν του γεγονότος ότι η ανάκληση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, που
αποτελεί προϋπόθεση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε., θέτει εν αμφιβόλω την
ασφαλή λειτουργία της εν λόγω επιχείρησης, τόσο για τους εργαζομένους της όσο και για τους πελάτες
της, καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά με την ανάκληση ή μη της με αριθ.
11618/15-12-2010 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ¨ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Σούπερ
Μάρκετ)¨ που είχε χορηγηθεί στην εταιρεία Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. για το επί του Α.Τ. 731 Α.
κατάστημά της, και τη σφράγιση του.
Πρόεδρος : Για τη συζήτηση του θέματος παρών είναι ο κ. Αγοραστούδης Αν., Μηχ/γος Μηχανικός της
εταιρείας Δ. Μασούτης Α.Ε. , στον οποίο δίνω το λόγο για να μας παρουσιάσει τις απόψεις του.
Αγοραστούδης Αν. Μηχ/γος Μηχανικός της εταιρείας Δ. Μασούτης Α.Ε. : Σας καταθέτω αντίγραφο του
με αριθ. πρωτ. 2630 Φ.701.23 / 03-08-2015 Προσωρινού Πιστοποιητικού Ενεργής Πυροπροστασίας
σύμφωνα με το οποίο χορηγείται προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας που ισχύει για
ένα έτος, έως 03-08-2016, για την υλοποίηση των παραπάνω αποκλίσεων από την μελέτη της παθητικής
πυροπροστασίας. Καθώς λοιπόν η επιχείρηση έχει εφοδιαστεί με το πιστοποιητικό πυροπροστασίας που
έλλειπε εκτιμώ ότι δεν τίθεται θέμα ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησής μας.
Πρόεδρος : Πράγματι το σχετικό πιστοποιητικό στάλθηκε στην Υπηρεσία και μέσω τηλεομοιοτυπίας
(φαξ) από την Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία μας ενημέρωσε ότι έχει ισχύ κανονικού πιστοποιητικού
πυροπροστασίας, απλά το προσωρινό αναφέρεται στην διάρκεια ενός έτους, έτσι ώστε να υλοποιηθούν οι
αποκλίσεις από την μελέτη της παθητικής πυροπροστασίας. Καθώς έχει εφοδιαστεί πλέον η επιχείρηση
με το πιστοποιητικό πυροπροστασίας που έλλειπε, προτείνω να μην ανακληθεί η άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας της συγκεκριμένης επιχείρησής.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
 Το από 15-07-2015 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Στυλιανού
Ασλάνογλου.
 Το με αριθ. πρωτ. 2630 Φ.701.23 / 03-08-2015 Προσωρινό Πιστοποιητικό Ενεργής Πυροπροστασίας
για την συγκεκριμένη επιχείρηση.
 Την πρόταση του Προέδρου.
 Τις διατάξεις του αρθ. 80 του Ν. 3463/2006 και του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ¨ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(Σούπερ Μάρκετ)¨, της εταιρείας Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε, που βρίσκεται στο Α.Τ. 731Α, στην Βέροια.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 43 / 2015.
................................................................…………………….……………………………………………….…........

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό
αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Λυκοστράτης

Τα μέλη
Διονύσιος Κουλουριώτης
Γεώργιος Ορφανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Χριστίνα Γαϊτάνου
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Ηλίας Τσιφλίδης
Σωτήριος Στουγιάννο

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 17-09-2015
Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

