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Από το πρακτικό της αριθµ. 11/2016

Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 31/2016

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος  “ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ” του SHEHI AGIM  που

βρίσκεται  στην οδό  Κωνσταντινουπόλεως  και  Αδ.  Κοραή  στην  ∆ηµοτική  Κοινότητα  Ν.Ρυσίου,  του

∆ήµου Θέρµης.

Στη Θέρµη   και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 13η Ιουνίου  2016 ηµέρα της 

εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 1:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

του ∆ήµου Θέρµης µετά από την αριθµ.19840/09-06-2016  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Επιτροπής που επιδόθηκε σε καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η 

νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  5 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Χρυσοχόου Παύλος, πρόεδρος 1. Ακριτίδου Μαρία

2.Ιωσηφίδης Ιωάννης, αντιπρόεδρος 2. Ζελιλίδης ∆αµιανός

3.Καρκατζούνης Θεοφάνης 3. Κουγιουµτζίδης  Σταύρος

4.Σαραφιανός  Χρήστος 4. Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα

5.Σαµαράς Σωκράτης 5

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Πριτζάκη Αικατερίνη, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Για τη συζήτηση του παραπάνω θέµατος κλήθηκε και ο κ. SHEHI AGIM  µε το υπ. αριθµ.19872/09-06-2016

έγγραφο του  Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο οποίος δεν προσήλθε.

Ο Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής και  εισηγούµενος   το

παραπάνω  θέµα (3ο  ηµερήσιας διάταξης),  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 26-05-2016 εισήγηση του

Αυτοτελούς  Τµήµατος  Τοπικής  Οικονοµικής  Ανάπτυξης  του   ∆ήµου  σύµφωνα  µε  την  οποία  καλείται  η

Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  του  ∆ήµου  να  προβεί  στην  ανάκληση  της  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας

καταστήµατος “ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ” του SHEHI AGIM  που βρίσκεται στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και Αδ.

Κοραή στην ∆ηµοτική Κοινότητα Ν.Ρυσίου, του ∆ήµου Θέρµης.

Η υπηρεσία λαµβάνοντας υπόψη:

“1) Τις διατάξεις του άρθρου 80 & 81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τα/2006)

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

2)Τις διατάξεις της  υπ αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ 96967/8-10-2012 Υγειονομικής διάταξης.

4) Τις διατάξεις του Ν 4235/2014 (ΦΕΚ 32/11.02.2014 τεύχος Α’)

5) Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (άρθρο 73) «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

6) Την αρ. πρωτ.21637/11-11-2009  άδεια ίδρυσης και  λειτουργίας καταστήματος.

7) Το αρ. Πρωτ. 6130 Φ.701.14/2987/26-4-2016 έγγραφο της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Υ. N.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με το  οποίο δεν λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα 

νομοθεσία μέσα πυροπροστασίας και η ισχύς του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας έχει παρέλθει από τις  

4.11.2014 και δεν έχει ανανεωθεί.     

8) Την αρ. πρωτ.15948 /12-5-2016 Πρόσκληση υποβολής απόψεων-αντιρρήσεων (αρθ. 20 παρ.2 του 

Συντάγματος και άρθρο 6 Ν. 2690/99 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας») καθώς και η επίδοση αυτής.
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Με το (6) σχετικό έγγραφο, η ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  βεβαιώνει ότι στο

καταστήμα «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» του SHEHI AGIM στην οδό Κωνσταντινουπόλεως &  Αδ. Κοραή στην Δημοτική

Κοινότητα  Ν.  Ρυσίου δεν  λαμβάνονται  όλα  τα  προβλεπόμενα  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία  μέσα

πυροπροστασίας και  η ισχύς του  Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας  έχει παρέλθει από τις  4.11.2014 και

δεν έχει ανανεωθεί      

Η  παραπάνω  εξακρίβωση   της  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Π.Υ.  Ν.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-  ΤΜΗΜΑ  ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  σημαίνει

τροποποίηση στους όρους λειτουργίας του καταστήματος  «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», σύμφωνα με τους οποίους

χορηγήθηκε η υπ’ αρ. 21637/11-11-2009 άδεια ίδρυσης και  λειτουργίας καταστήματος στον SHEHI AGIM

και αυτό οδηγεί σε υποχρεωτική ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας.

Η  ανάκληση  της  εκδοθείσας  άδειας  είναι  υποχρεωτική  (δέσμια  αρμοδιότητα)  για  το  Δήμο  και  δεν

εναπόκειται στη διακριτική του ευχέρεια. Λαμβάνει δε χώρα σε συγκεκριμένη προθεσμία  των 20 ημερών

από  την  συνδρομή των προϋποθέσεων και  παράλειψή της  δύνεται  να στοιχειοθετήσει  εις  βάρος  του

οργάνου του δήμου πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος.

Επίσης  να  σας  τονίσουμε  ότι  καμία  κείμενη  διάταξη  νόμου  δεν  προβλέπει  την  προσκόμιση  νέου

πιστοποιητικού πυροπροστασία (ή τη χορήγηση προθεσμίας  για οποιαδήποτε ενέργεια έκδοσης νέου) με

σκοπό τη διατήρηση ισχύος εκδοθείσης άδειας.

Ο κ  SHEHI AGIM  ενημερώθηκε στην κλήση σε ακρόαση την Πέμπτη 19  Μαΐου 2016 και δήλωσε ότι θα

προχωρήσει  άμεσα  στην  έκδοση  νέου  πιστοποιητικού  καθώς  και  νέας  άδειας  λειτουργίας  του

καταστήματός του.

Σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Ν 4235/2014 ο ενδιαφερόμενος δύναται  να καταθέσει  ένσταση στην

προϊσταμένη αρχή της  αδειοδοτούσας αρχής που  εξέδωσε  την  απόφαση επιβολής του μέτρου της

αναστολής  λειτουργίας  ή  της  ανάκλησης  της  άδειας  λειτουργίας  της, εντός  δύο  (2)  εργασίµων

ηµερών από την κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης. Η προϊσταμένη αρχή εκδίδει  απόφαση επί της

ένστασης εντός επτά (7) εργασίμων ημερών, η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύμφωνα με το

άρθρο34.

Η  απόφαση  επί  της  ένστασης  ή  η  απόφαση  επιβολής  του  μέτρου  της  αναστολής  λειτουργίας  ή

ανάκλησης  της  άδειας  λειτουργίας  της  εγκατάστασης,  αν  δεν  υποβληθεί  ένσταση  εντός  της

προβλεπόμενης  προθεσμίας,  θεωρείται  οριστική,  ανέκκλητη  και  εκτελεστή.

Η άσκηση ένστασης και η προθεσμία για την άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της επιβολής

του  μέτρου  της  αναστολής  λειτουργίας  ή  ανάκλησης  της  άδειας  λειτουργίας  εγκατάστασης.  (παρ.6

άρθρο 9 Ν.4235/14)

Σε περίπτωση έγκρισης της ανάκλησης, η μετέπειτα διαδικασία σφράγισης του εν λόγω καταστήματος,

ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνομία.

Ύστερα από τα παραπάνω η υπηρεσία καλεί την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  να αποφασίσει σχετικά. 

Στη συνέχεια , ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να λάβει τη σχετική απόφαση ,σύµφωνα µε το Ν. 3463/06 

(άρθρο 80), σε συνδυασµό µε τον Ν. 3852/10 (άρθρο 73) «Πρόγραµµα Καλλικράτης»  καθώς αρµόδια για 

την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων, 

επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του ∆ήµου,  είναι η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής του ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, η οποία οφείλει µέσα σε είκοσι ηµέρες (20) από την συνδροµή 

των προϋποθέσεων να λάβει την σχετική απόφαση. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από  διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του 

Προέδρου, τις προαναφερθείσες διατάξεις και τα σχετικά έγγραφα

ΑΔΑ: ΨΠΚΚΩΡΣ-ΓΦΑ



                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Την ανάκληση της 21637/11-11-2009  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος του κ.  SHEHI
AGIM   που  βρίσκεται  στην  οδό  Κωνσταντινουπόλεως  & Αδ.  Κοραή  στην  ∆ηµοτική  Κοινότητα  Νέου

Ρυσίου,  του  ∆ήµου  Θέρµης,  καθώς  στην  επιχείριση  δεν  λαμβάνονται  όλα  τα  προβλεπόμενα  από  την

ισχύουσα  νομοθεσία  μέσα  πυροπροστασίας  και  η  ισχύς  του  Πιστοποιητικού  Πυροπροστασίας  έχει

παρέλθει από τις  4.11.2014 και δεν έχει ανανεωθεί,  και αυτό οδηγεί σε υποχρεωτική ανάκληση της

χορηγηθείσας άδειας.   

Η διαδικασία σφράγισης του εν λόγω καταστήματος,  ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνομία.

                                             Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 31/2016

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασµα

                                             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                      ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ

ΑΔΑ: ΨΠΚΚΩΡΣ-ΓΦΑ
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