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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 9/2015 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης
ΘΕΜΑ:

«Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος «ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ ΜΕ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΠΑΡ», που πρόκειται να λειτουργήσει µε την
επωνυµία ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ στο αρ. αγροτ. 712 της
εκτός σχεδίου περιοχής Θέρµης, 12ο χλµ ε.ο. Θεσ/νίκης- Ν.
Μηχανιώνας, ∆. Κ. Θέρµης του ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

Στη θέρµη, σήµερα, την 30η Μαρτίου 2015 και ώρα 19:00 στο κτίριο του Πολιτιστικού
Κέντρου Θέρµης συνήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας θέρµης του
∆ήµου θέρµης, ύστερα από την υπ’ αρ. 11209/26-3-2015 πρόσκληση, που δηµοσιεύθηκε στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα Θέρµης και που επιδόθηκε σε καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε το άρθρο
88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα οκτώ (8) µέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βογιατζής Σωτήριος
1. ∆ήµου Ηλίας
2. Ντίντας Γεώργιος
2. Γιαβρίδου Ιωάννα (Ήρθε στο 2ο θέµα)
3. Καζίλης Βασίλειος
3. Πιστέλας Ευστάθιος
4. Πάσχου Μαρία
5. Τριανταφυλλίδης Παύλος
6. Ρικούδης Απόστολος
7. Γιαννακούλας Απόστολος
8. Πασπαλά Νικολέτα
Κυρήχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συζήτηση του 3ου θέµατος που συζητήθηκε 2ο στη σειρά και ακολούθησε η
συζήτηση των λοιπών θεµάτων, παραβρέθηκε και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιχείρησης
Πολιτισµού Αθλητισµού και Περιβάλλοντος Θέρµης (∆ΕΠΠΑΘ) κα Χίνη ∆ήµητρα. Τα
πρακτικά τηρήθηκαν από την ∆ηµοτική Υπάλληλο Ραµπίδου Μελποµένη.
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε
ότι σύµφωνα µε το άρθρο 83 παράγραφος 1α του Ν 3852/2010 το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας αποφασίζει για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων υγειονοµικού
ενδιαφέροντος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συµβουλίου το υπ. αριθµ.
9871/27-3-2015 έγγραφο του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών
∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου Θέρµης µε το οποίο διαβιβάζονται προς την ∆ηµοτική Κοινότητα
θέρµης η από 3–3-2015 αίτηση του Ιγνάτιου Μάγκου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστήµατος «ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΠΑΡ», που
πρόκειται να λειτουργήσει µε την επωνυµία ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ στο αρ. αγροτ.
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712 της εκτός σχεδίου περιοχής Θέρµης, 12ο χλµ ε.ο. Θεσ/νίκης- Ν. Μηχανιώνας, ∆. Κ.
Θέρµης του ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», µε τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία
δικαιολογητικά.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι µε την υπ’ αριθµόν 107/2015 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Θέρµης ανατέθηκε στον δικηγόρο Χρήστο Ματέλλα, η
παροχή εγγράφων νοµικών συµβουλών σχετικά µε το αίτηµα έκδοσης προέγκρισης άδειας
λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος (στο εξής ΚΥΕ).
Λαµβάνοντας υπόψη τη νοµική συµβουλή, το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου Θέρµης µε το υπ’αρ. 9871/27-3-2015 έγγραφό του,
εισηγείται την µη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης για το ανωτέρω ΚΥΕ για τους παρακάτω
λόγους
•

∆εν είναι σαφές εάν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση την έχει υπογράψει ο Κων/νος
Καρκαλής ή ο Ιγνάτιος Μάγκος και εάν στην περίπτωση αυτή υπάρχει η
προβλεπόµενη νόµιµη εξουσιοδότηση. Επίσης δεν έχουν συµπληρωθεί πλήρως τα
απαιτούµενα πεδία της αίτησης.

•

Σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από την ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του καταστήµατος, που κατέθεσε ο Ιγνάτιος
Μάγκος, φέρεται να προκύπτει αναλήθεια στο κείµενο της, ως προς το πρόσωπο
στο οποίο ανήκει η κυριότητα του ακινήτου που καθορίζει και το πρόσωπο που θα
υποβάλει και τη σχετική δήλωση .

Συγχρόνως µε την αίτηση για προέγκριση άδειας ίδρυσης ΚΥΕ προσκοµίσθηκε από
τον αιτούντα και η άδεια (πρωτότυπο σώµα αυτής) που είχε εκδοθεί στο όνοµα του
Αντωνίου Στουγιαννίδη , η οποία µέχρι σήµερα δεν φέρεται να έχει ακυρωθεί ή
ανακληθεί, συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση του Ιγνατίου Μάγκου που υπογράφει
δυνάµει του υπό αριθµό 26315/2012 πληρεξουσίου του Συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Εµ.
Σαραγιώτη ως εντολοδόχος του δικαιούχου της ως άνω άδειας Αντωνίου Στουγιαννίδη
και µε την οποία αιτείται την ακύρωση της εν λόγω άδειας που αποτελεί προϋπόθεση για
την έκδοση νέας αδείας ΚΥΕ στον ίδιο χώρο. Στις 9.3.2015 ωστόσο κοινοποιήθηκε µε
δικαστικό επιµελητή µεταξύ άλλων και στο ∆ήµο Θέρµης η από 7.3.2015 εξώδικη δήλωση
- ανάκληση - γνωστοποίηση - καταγγελία του Αντωνίου Στουγιαννίδη, µε την οποία µεταξύ
άλλων ανακαλεί το πληρεξούσιο.
Ο ∆ήµος Θέρµης στα πλαίσια της αρχής της νοµιµότητας οφείλει έχοντας λάβει
γνώση της δήλωσης ανάκλησης να απέχει από κάθε ενέργεια που ρητώς αντιστρατεύεται
την κοινοποιηθείσα σε αυτόν δήλωση ανάκλησης πληρεξουσιότητας. Η ύπαρξη εποµένως
ισχυρής άδειας ίδρυσης ΚΥΕ κωλύει τη ∆ιοίκηση από το να εκδώσει νέα άδεια (και
προφανώς και προέγκριση) για τον ίδιο χώρο.
Σχετική µε την υπόθεση είναι και η εξώδικη δήλωση που απέστειλε ο κύριος
(επικαρπωτής) του ακινήτου Πίνδαρος Ζελιλίδης, η οποία και επισυνάπτεται.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την απόρριψη της αίτησης χορήγησης προέγκρισης
του εν λόγω καταστήµατος και κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης ύστερα από διαλογική συζήτηση,
αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, το έγγραφο του Γραφείου Αδειοδοτήσεων
και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου Θέρµης και τις διατάξεις του άρθρου 83
παράγραφος 1α του Ν 3852/2010.
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι οµόφωνα
Απορρίπτει ρητά και αιτιολογηµένα για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση
της απόφασης και όπως προκύπτει από την εισήγηση της Υπηρεσίας και τις γραπτές νοµικές
συµβουλές του δικηγόρου κ. Ματέλλα Χρήστου, το αίτηµα για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστήµατος «ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΠΑΡ», που
πρόκειται να λειτουργήσει µε την επωνυµία ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ στο αρ. αγροτ.
712 της εκτός σχεδίου περιοχής Θέρµης, 12ο χλµ ε.ο. Θεσ/νίκης- Ν. Μηχανιώνας, ∆. Κ.
Θέρµης του ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 24/2015.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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