ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 34/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 714/2001
Περίληψη
Έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθ. 657/2001
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για
«Έγκριση ανάκλησης άδειας λειτουργίας και
σφράγιση
κατ/ματος
υγειονομικού
ενδιαφέροντος της Θ. Οδοιπορίδης & Σία
Ο.Ε.».
Σήμερα 13 Δεκεμβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και
ώρα 18:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 13-12-2001 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους
και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν παραβρίσκεται ο Δήμαρχος αν και κλήθηκε
νόμιμα και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν
παρόντα 30 μέλη.
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Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
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Στη συνέχεια αφού δέχθηκε το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το
2 θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος
εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-12-2001 εισηγητικό
σημείωμα του αντιδημάρχου Κυριαζή Κόλβατζη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με την παρ. 1 περ. ιθ του άρθ. 24 Π.Δ. 410/95 η
αρμοδιότητα για την χορήγηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος μεταβιβάσθηκε στους Δήμους και τις
Κοινότητες.
Με το αρθ. 25 παρ. 2 του ιδίου Π.Δ ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την
ανάκληση, αφαίρεση και προσωρινή αφαίρεση των αδειών και την σφράγιση των πιο
πάνω καταστημάτων.
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. 6 της Α1β/8577/83 Υγειον. Δ/ξης θεωρείται
ίδρυση νέου κατ/τος 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 κλπ.) τούτου από τον κάτοχο της αδείας
ιδρύσεως και λειτουργίας του σε άλλο πρόσωπο.
Επίσης στο άρθ. 6 παρ. 9 της προαναφερθείσης Υ.Δ. αναφέρεται:
Τα καταστήματα, εργαστήρια και εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος,
που λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη από το παρών άρθρο άδεια ιδρύσεως και
λειτουργίας, κλείνονται αυτεπαγγέλτως από τη οικεία Αστυνομική Αρχή (Ο.Τ.Α. παρ.
2 του αρθ. 25 του 410/95 Π.Δ.), οι δε παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Α.Ν. 2520/95.
Με την αρ. 657/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η
ανάκληση της αρ. πρωτ. 8578/3-7-2001 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
καταστήματος, ψητοπωλείο, της Θ. Οδοιπορίδης & Σία Ο.Ε. που βρίσκεται στη
Βέροια και επί της οδού Πιερίων αρ. 3 και η σφράγιση αυτού, λόγω επέκτασης
(προσθήκη καταστήματος κατά παράβαση της αρ. 126/98 οικοδ. αδείας με
υαλοπίνακες αλουμινίου και επικάλυψη πλέξι γκλας σε χώρο στάθμευσης και του
προκηπίου της οικοδομής και β) ξύλινο υπόστεγο με επικάλυψη από τέντα στην θέση
στάθμευσης και εισόδου της οικοδομής).
Με το από 13-12-2001 σημείωμα η Δ/νση Τεχνικού Πολεοδομίας μας
γνωρίζει ότι σε διενεργηθέντα και την 13-12-01 αυτοψία στο κατάστημα του
ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι οι αυθαίρετες κατασκευές για τις οποίες συντάχθηκε η αρ.
39/00 έκθεση αυτοψίας, έχουν κατεδαφιστεί».
Στην από 2-5-01 γνωμοδότησή του για αντίστοιχη περίπτωση ο νομικός
σύμβουλος του Δήμου αναφέρει:
Σύμφωνα με την αρ. 914/89 γνωμοδότηση των Προϊσταμένων των Νομικών
Δ/νσεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, όταν έχει ανακληθεί η άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, λόγω παραβίασης των όρων
της, τότε μόνο μπορεί να ανακληθεί η ανακλητική της αδείας πράξη, όταν το
κατάστημα επανέλθει πλήρως στην αρχική του κατάσταση. Η επαναφορά αυτή δίνει
κατ' αρχήν το δικαίωμα στην Υπηρεσία να προβεί στην ανάκληση της ανακλητικής
πράξης, δηλ. ουσιαστικά να επαναχορηγήσει την άδεια, δεδομένου ότι
δημιουργήθηκαν εκ νέου οι συνθήκες κάτω από τις οποίες είχε αρχικά χορηγηθεί η
άδεια.
Στην εξεταζόμενη περίπτωση με το από 13-12-2001 έγγραφό της η Δ/νση
Τεχνικού Πολεοδομίας μας γνωρίζει ότι η Θ. Οδοιπορίδης & Σία Ο.Ε. της οποίας η
ο

άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στην οδό Πιερίων 3 ανακλήθηκε με την
πιο πάνω απόφαση, επανέφερε πλήρως το κατάστημά του στην αρχική του
κατάσταση σύμφωνα με την άδειά του.
Κατόπιν αυτού, παρέχεται στην Υπηρεσία το δικαίωμα να προχωρήσει στην
ανάκληση της προηγούμενης απόφασης της, με την οποία ανακάλεσε την άδεια του
και να την επαναχορηγήσει.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’
αποφασίσει σχετικά με την ανάκληση ή μη της με αρ. 657/2001 προγενέστερης
απόφασή του.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 13-12-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Κ. Κόλβατζη.
2.- Την με αριθ. 657/2001 απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε η ανάκληση της αρ.
πρωτ. 8578/3-7-2001 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/ματος, «Ψητοπωλείο»
της Θ. Οδοιπορίδης & Σία Ο.Ε. που βρίσκεται στην Βέροια και επί της οδού Πιερίων
αρ. 3 και η σφράγιση αυτού, λόγω επέκτασης (προσθήκη κατ/ματος κατά παράβαση
της αρ. 126/98 οικοδ. Αδείας με υαλοπίνακες αλουμινίου και επικάλυψη πλεξι –
γκλας σε χώρο στάθμευσης και του προκηπίου της οικοδομής και β) ξύλινο υπόστεγο
με επικάλυψη από τέντα στην θέση στάθμευσης και εισόδου της οικοδομής).
3.- Ότι με το από 13-12-01 σημείωμά της η Δ/νση Τεχνικού – Πολεοδομίας του
Δήμου μας γνωρίζει ότι σε διενεργηθείσα αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο
κατ/μα του ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι «οι αυθαίρετες κατασκευές για τις οποίες
συντάχθηκε η αρ. 39/00 έκθεση αυτοψίας, έχουν κατεδαφισθεί».
4.- Την από 2-5-01 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου, για αντίστοιχη
περίπτωση, με την οποία αναφέρει ότι σύμφωνα με την αρ. 914/89 γνωμοδότηση των
Προϊσταμένων των Νομικών Δ/νσεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, όταν έχει
ανακληθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,
λόγω παραβίασης των όρων της, τότε και μόνο μπορεί να ανακληθεί η ανακλητική
της αδείας πράξη, όταν το κατ/μα επανέλθει πλήρως στην αρχική του κατάσταση,
δίνοντας αυτό κατ’ αρχήν το δικαίωμα στην υπηρεσία να προβεί στην ανάκληση της
ανακλητικής πράξης, δηλ. ουσιαστικά να επαναχορηγήσει την άδεια, δεδομένου ότι
δημιουργήθηκαν εκ νέου οι συνθήκες κάτω από τις οποίες είχε αρχικά χορηγηθεί η
άδεια.
5.- Ότι ύστερα από το παραπάνω σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικού – Πολεοδομίας του
Δήμου παρέχεται στην υπηρεσία το δικαίωμα να προχωρήσει στην ανάκληση της
προηγούμενης απόφασής της, με την οποία ανακάλεσε την άδειά του παραπάνω
κατ/ματος και να την επαναχορηγήσει.
6.- Τις διατάξεις του αρ. 24 (παρ. 1, περ. ιθ) και του άρθρου 25 (παρ. 3) του Δ.Κ.Κ.
(Π.Δ. 410/95).
7.- Τις διατάξεις των παρ. 5 & 9 του αρ. 6 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης.
8.- Τις διατάξεις των άρθρων 94, 106 και 119 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα.
Β) Εγκρίνει την ανάκληση της υπ’ αριθ. 657/2001 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας για «Έγκριση ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και
σφράγιση ή μη κατ/ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Θ. Οδοιπορίδης & Σία
Ο.Ε.» διότι οι ιδιοκτήτες του παραπάνω κατ/ματος, επανέφεραν πλήρως το κατ/μά
τους - που βρίσκεται στη Βέροια και επί της οδού Πιερίων αρ. 3 - στην αρχική του
κατάσταση σύμφωνα με την άδειά του.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 714 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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