ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 25/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 526/2001
Περίληψη
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος
του
Νικολάου
Παπουτσάκη, που λειτουργεί χωρίς άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας.
Σήμερα 24 Σεπτεμβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 20-9-2001
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 παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.
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Ποτουρίδης
Κουρουζίδης
Ταχματζίδης
Πουλασουχίδης
Aσλάνογλου
Δελαβερίδης
Κόλβατζης
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Τάκης
Ουσουλτζόγλου
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Ταραλάς
Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Ακριβόπουλος
Κουκουρδής
Μανακούλης

Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

Μ. Γαβρίδης
Δ. Πέτκος
Ε. Λελεκάκης
Π. Πιτούλιας
Α. Κεσίδης
M. Σουμελίδης
Β. Γιαννουλάκης
Απόντες Δημαρχιακοί
Σ. Παναγιωτίδης
Πάρεδροι
Ε. Σοφιανίδης
-------Ε. Λευκοπούλου
Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
Π. Αγαθαγγελίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 529/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Κ. Κόλβατζης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 12-9-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Κυριαζή Κόλβατζη που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιθ της παρ. 1 του άρθ. 24 του Π.Δ 410/95
(ΔΚΚ) η χορήγηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων και
επιχειρήσεων, οι όροι των οποίων καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις, ανήκει
στην αρμοδιότητα των Δήμων.
Σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθ. 6 της Α1β/8577/83
Υγειονομικής Διάταξης τα καταστήματα, εργαστήρια και εργοστάσια υγειονομικού
ενδιαφέροντος, που λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας, κλείονται αυτεπαγγέλτως από την οικεία Αστυνομική Αρχή, οι δε
παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Α.Ν.
2520/40.
Σύμφωνα τέλος, με την παρ. 2 του αρθ. 25 του Π.Δ 410/95 (ΔΚΚ) "οι
διατάξεις του Π.Δ/τος 180/1979 περί όρων λειτουργίας κατ/των πωλήσεως
οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως όπως τροποποιήθηκεσυμπληρώθηκε μεταγενέστερα εξακολουθούν να ισχύουν. Όπου στο ανωτέρω
προεδρικό διάταγμα, για θέματα χορήγησης ή ανάκλησης ή αφαίρεσης αδειών, ή
σφράγισης των καταστημάτων αναφέρεται "Αστυνομική Αρχή" ή Αστυνομικός
Δ/ντής ή Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ή Υπουργός Δημόσιας Τάξης, νοείται
το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο λαμβάνει την σχετική απόφαση το αργότερο
σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που πληρούνται οι αντίστοιχες νόμιμες
προϋποθέσεις".
Με τα αρ. 1020/16892/1-β & 2-β/3-9-01 έγγραφά του, το Αστυνομικό
Τμήμα Βέροιας μας γνωρίζει ότι την 25 & 26-8-01 διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα,
κυλικείο, στην Βέροια και επί της οδού Ανοίξεως αρ.50 με υπεύθυνο τον
Παπουτσάκη Νικόλαο του Ιωάννη λειτουργεί χωρίς την από το νόμο προβλεπόμενη
άδεια.
Με το αρ. πρωτ. 7557/12-9-01
έγγραφο του Δήμου μας κλήθηκε ο
παραπάνω να καταθέσει δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας, και να
διακόψει αμέσως την λειτουργία του καταστήματός του.
Σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις η υποβολή των προβλεπόμενων
δικαιολογητικών για την απόκτηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν αναστέλλει την σφράγιση του καταστήματος.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν'
αποφασίσει για τη σφράγιση ή μη του πιο πάνω καταστήματος.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 12-9-01 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Κυριαζή Κόλβατζη.
2.- Τα αρ. 1020/16892/1-β &2-β/3-9-01 έγγραφα του Αστυνομικού Τμήματος
Βέροιας, με τα οποία μας γνωρίζει ότι στις 25 & 26-8-2001 διαπιστώθηκε η
λειτουργία του πιο πάνω καταστήματος χωρίς την από το νόμο προβλεπόμενη άδεια.
3.- Το με αριθ. πρωτ. 7557/12-9-01 έγγραφο του Δήμου Βέροιας με το οποίο κλήθηκε
ο παραπάνω να καταθέσει δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας και να διακόψει
αμέσως τη λειτουργία του καταστήματός του.
4.- Ότι η υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την απόκτηση της άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν αναστέλλει
τη σφράγιση του καταστήματος.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 6 (παρ. 9) της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης και
των άρθρων 24 (παρ. 1ιθ) και 25 (παρ. 2) του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).

Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη σφράγιση του καταστήματος «Κυλικείο – "Κάστρο"» του
Νικολάου Παπουτσάκη, που βρίσκεται στην Βέροια και επί της οδού Ανοίξεως αρ.
50 και λειτουργεί χωρίς την από το νόμο προβλεπόμενη άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 526 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 28-9-2001
Ο Δήμαρχος
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