ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι

`

Αριθµ. Αποφ. 4/2011
Πρακτικό
2/2011

Θέµα:

Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 14-2-2011
συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής ∆ήµου

∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας – σφράγιση
του Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος «ΣνάκΜπαρ (Ουζερί)» του Κουνατίδη Χαράλαµπου, οδός
Ακριτών 15

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα σήµερα ∆ευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011 & ώρα
14:00µµ, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου ΑµπελοκήπωνΜενεµένης µετά από την αριθµ. πρωτ. 1403/10-02-11 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
δόθηκε στον καθένα από τα µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 75 παργρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10 και
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Καζαντζίδης Γεώργιος, Πρόεδρος
2. Κουσενίδης Αλέξανδρος
3.Βαλάνος Νικόλαος
4.Μεζίκης Βασίλειος
5.Ιωαννίδης Εµµανουήλ
6.Χοϊδης Χαράλαµπος

&

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αρπατζάνη Μαρία
2. Κυριλλίδης Γεώργιος
3. Σαπρανίδου Σωτηρία

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Πρακτικά κράτησε η υπάλληλος του ∆ήµου,
Θεοδωρίδου Αθηνά κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη της Επιτροπής την
από 8/2/11 εισήγηση της Οικον. Υπηρεσίας του ∆ήµου – τµήµα αδειών καταστηµάτων, η οποία
αναφέρει επί λέξει τα εξής:
«Θέτουµε υπόψη σας :
1. Το ά. 73 παρ. 1 περ. Α του N. 3852/10, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
είναι αρµόδια «ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
των καταστηµάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων
αρµοδιότητας του δήµου»
2. Την µε αρ. πρωτ 775/14-11-1997 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος «ΣΝΑΚ
ΜΠΑΡ (ΟΥΖΕΡΙ)» επί της οδού Ακριτών 15, που χορηγήθηκε από το ∆ήµο Αµπελοκήπων
στον Κουνατίδη Χαράλαµπο του Παύλου
3. Την 5582/25-5-2010 αίτηση του Κουνατίδη Χαράλαµπου µε την οποία ζητούσε άδεια
λειτουργίας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του, την οποία, µετά την τακτοποίηση των
οφειλών του για ∆ηµοτικό Φόρο 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του καταστήµατος του,
µε το 5582/19-10-2010 έγγραφο µας στείλαµε στη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας Ν.Α.Θ.,
προκειµένου να γνωµοδοτήσει σχετικά, επειδή είχε να ανανεώσετε αντίστοιχη άδεια από το
έτος 2003.
4. Το ∆Υ/Α1/24/26603/9-11-2010 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας µε το οποίο
επέστρεψε τα δικαιολογητικά που στείλαµε χωρίς γνωµάτευση γιατί από αυτοψία που
διενήργησαν υπάλληλοι της υπηρεσίας αυτής διαπίστωσαν ότι πιθανόν στο κατάστηµα να
έχει γίνει επέκταση και ζήτησαν να αποστείλουµε τη θεωρηµένη κάτοψη η οποία δεν υπάρχει
στο αρχείο τους προκειµένου να διαπιστωθεί η τυχόν επέκταση ή όχι του καταστήµατος.
5. Το 11303/11-11-2010 έγγραφο του ∆ήµου Αµπελοκήπων µε το οποίο στείλαµε ακριβές
φωτοαντίγραφο σχεδιαγράµµατος του καταστήµατος.

6. Το ∆Υ/Α1/24/28648/8-12-2010 έγγραφο της ∆/νσης
∆ηµόσιας Υγείας Ν.Α.Θ.
µε το οποίο µας γνώρισε ότι υπάλληλοι της υπηρεσίας αυτής διενήργησαν υγειονοµικό
έλεγχο στο κατάστηµα και κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι έχει γίνει επέκτασή του
7. Τον Οδηγό Καταστηµάτων Υγειον.Ενδιαφέροντος ΥΠΕΣ ΚΕ∆ΚΕ ΕΕΤΑΑ (Αθήνα Οκτώβριος
2007) σύµφωνα µε τον οποίο στη σελ.158 αναφέρεται: «Βασικές περιπτώσεις ανάκλησης
άδειας ΚΥΕ κατά τη νοµοθεσία Σύµφωνα µε την Α1β/8577/1983 Υγειον. διάταξη (ά.6 παρ.5),
η µεταφορά, επέκταση ή αλλαγή ΚΥΕ καθώς και η ουσιώδης τροποποίηση των υγειονοµικών
όρων λειτουργίας του «θεωρείται ίδρυση νέου καταστήµατος». Ειδικότερα, για µεν τη
µεταφορά του ΚΥΕ προβλέπεται στο ίδιο άρθρο (παρ 7), ότι η άδεια «παύει να ισχύει»,
προφανώς επειδή η άδεια αναφέρεται σε συγκεκριµένο χώρο, ενώ για τις περιπτώσεις
επέκτασης, αλλαγής ή ουσιώδους τροποποίησης των υγειονοµικών όρων δεν γίνεται λόγος
παύσης ισχύος οπότε η άδεια πρέπει να ανακληθεί.» στη δε σελίδα 159 αναφέρεται :
«Επισηµαίνεται, ότι σε όλες τις περιπτώσεις παραβάσεως υγειονοµικών όρων λειτουργίας, η
ανάκληση της άδειας γίνεται πάντα µετά από γνώµη της υγειονοµικής υπηρεσίας η οποία
είναι δεσµευτική για το δήµο.»
8. Το 637/21-01-2011 έγγραφο του ∆ήµου προς τον Κουνατίδη Χαράλαµπο µε το οποίο του
γνωρίσαµε ότι θα κινήσουµε τη διαδικασία για ανάκληση της άδειας ίδρυσης του
καταστήµατος του και τη σφράγιση του, σύµφωνα µε το ά. 80 N. 3463/06 και το ά. 73 N.
3852/10 τον καλούσαµε να προσέλθει στην Υπηρεσία µας µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από
την επίδοση του εγγράφου, για να µας υποβάλλει γραπτώς τις απόψεις – αντιρρήσεις του
(άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγµατος και άρθρο 6 παρ. 2 Ν 2690/1999)
9. Το 1365/4-2-2011 έγγραφο αντιρρήσεων του Κουνατίδη Χαράλαµπου
προκειµένου να αποφασίσετε για την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ
(ΟΥΖΕΡΙ)» επί της οδού Ακριτών 15 που χορηγήθηκε από το ∆ήµο Αµπελοκήπων στον Κουνατίδη
Χαράλαµπο του Παύλου» .
H Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. (άρθρο 80).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ά.73 παγρ. 1 περ. Α)
3. Την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας- Τµήµα αδειών καταστηµάτων µε την παράθεση όλων
των νοµοθετηµάτων και των εγγράφων που οδήγησαν στη συγκεκριµένη θέση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλεί την υπ΄ αριθµ. 775/14-11-1997 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος «ΣΝΑΚ
ΜΠΑΡ (ΟΥΖΕΡΙ)» επί της οδού Ακριτών 15, που χορηγήθηκε από το ∆ήµο Αµπελοκήπων στον
Κουνατίδη Χαράλαµπο του Παύλου, για τους λόγους που αναλυτικά παρατίθενται στην ανωτέρω
εισήγηση, αποδεχόµενη πλήρως το περιεχόµενό της.
Το κατάστηµα θα σφραγισθεί µε τις διαδικασίες που ορίζει ο νόµος.
Ο ∆Σ κ. Χοϊδης Χαράλαµπος το ψηφίζει µε επιφύλαξη λόγω ελλιπούς ενηµέρωσής του, κατά
δήλωσή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 4/2011
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ακριβές απόσπασµα, Αµπελόκηποι, 15/2/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καζαντζίδης Γεώργιος

