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Από το πρακτικό της αριθµ. 24/2016

Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 63/2016

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Ανάκληση  της  αρ.  2/1998 (αρ.  πρωτ.  1407/4-6-1998) άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  καταστήµατος

“ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ” του ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η του Ευθυµίου, που βρίσκεται στην ∆ηµοτική

Κοινότητα Τριλόφου, λόγω ουσιώδους µεταβολής των όρων λειτουργίας του καταστήµατος βάση της

χορηγηθείσας άδειας από το ∆ήµο Θέρµης καθώς και για λόγους δηµοσίου συµφέροντος.

Στη  Θέρµη    και  στο  ∆ηµοτικό   Κατάστηµα  Θέρµης,  σήµερα  την  21η  ∆εκεµβρίου  2016  ηµέρα  της

εβδοµάδας  Τετάρτη και ώρα 09:00 π.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του

∆ήµου Θέρµης µετά από την αριθµ. 43758/15-12-2016  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.Ιωσηφίδης Ιωάννης, αντιπρόεδρος

2. Ζελιλίδης ∆αµιανός 2. Καρκατζούνης Θεοφάνης

3.Σαµαράς Σωκράτης 3.Κουγιουµτζίδης  Σταύρος

4. Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα 4. Τιτέλης Κωνσταντίνος

5. Σαραφιανός  Χρήστος

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.  Λαµπρόπουλος  Αριστείδης  µε  το  υπ.  αριθµ.

43772/15-12-2016 έγγραφο του  Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο οποίος και παρέστη. 

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

παραπάνω  θέµα (2ο  ηµερήσιας διάταξης),  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 07-12-2016  εισήγηση του

Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του  ∆ήµου, σύµφωνα µε την οποία :

“Λαµβάνοντας υπόψη:

1)Τις διατάξεις του άρθρου 80 & 81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τα/2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και

Κοινοτήτων»

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

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

4)Την  αρ. 2/1998  (αρ πρωτ 1407/4.6.1998) άδεια ίδρυσης και  λειτουργίας καταστήµατος.

5) Το αρ. Πρωτ. 1020/8783/84-α/9.11.2016 έγγραφο του Αστυνοµικού Τµήµατος  Επανοµής. 

6)Την  αρ.  Πρωτ.40800/24.11.2016  Πρόσκληση  υποβολής  απόψεων-αντιρρήσεων  (αρθ.  20  παρ.2  του

Συντάγµατος και άρθρο 6 Ν. 2690/99 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας») καθώς και η επίδοση αυτής.

7)Την  αρ  42102/2.12.2016  γραπτή  έκθεση  απόψεων  του  Λαµπρόπουλου  Αριστείδη  µε  τα  συνηµµένα

έγγραφα αυτής.     

     

Οι άδειες ιδρύσεως & λειτουργίας Κ.Υ.Ε. αποτελούν ατοµικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται σε

ανάκληση  κατά  τις  γενικές  αρχές  του  διοικητικού  δικαίου  και  τις  διατάξεις  του  Κώδικα  ∆ιοικητικής

∆ιαδικασίας,  που  διέπουν  την  ανάκληση  όλων  των  ατοµικών  διοικητικών  πράξεων,  καθώς  και  κατά  τις

ειδικές  διατάξεις  της  Υ1γ/Γ.Π/οικ.  96967/08.10.2012  (ΦΕΚ  2718/08.10.2012  τεύχος  Β’)  Υγειονοµικής

∆ιάταξης  και  την  µε  αριθ.  ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013  ΚΥΑ  (ΦΕΚ  3106/09.12.2013  τεύχος  Β')

Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών.
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Η  ανάκληση των  αδειών  ίδρυσης  και  λειτουργίας  καταστηµάτων  υγειονοµικού  ενδιαφέροντος,  οι  οποίες

χορηγήθηκαν  νοµίµως,  επιτρέπεται  στις  περιπτώσεις  που  προβλέπονται  ρητά  από  το  νόµο  ή  για  λόγους

δηµοσίου συµφέροντος ή αν δεν υφίστανται πλέον οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια

ή όταν ο κάτοχος της άδειας δεν συµµορφώνεται προς τους όρους, από τους οποίους εξαρτάται η ισχύς

της. Η επιφύλαξη της ανακλήσεως της άδειας, λόγω παράβασης των όρων υπό τους οποίους χορηγήθηκε,

διατυπώνεται ρητά στο σώµα της άδειας [ΚΥΑ 31710/93].

Εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, η ανάκληση της άδειας είναι υποχρεωτική για το ∆ήµο  και

δεν εναπόκειται στη διακριτική του ευχέρεια, γίνεται δε, σε συγκεκριµένη προθεσµία [άρθρο 80, παρ. 6 Ν.

3463/2006  όπως  τροποποιήθηκε  µε  το  άρθρο  73,  παρ.  1  του  Ν.  3852/10,  άρθρο  17  της  Υ1γ/Γ.Π./οικ.

96967/8-10-2012 Υ∆,[όπως αντικαταστάθηκε  από τις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 1 έως 36 του Ν.

4235/14]. 

Η ανάκλησή της επιβάλλεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίστανται πλέον οι προϋποθέσεις

βάσει  των  οποίων  εκδόθηκε  αυτή,  όταν  δηλαδή  διαπιστωθεί  ουσιώδης  µεταβολή ή  /  και  έλλειψη  ενός

νοµίµου όρου χορήγησή της.

 Αρµόδιο όργανο για την ανάκληση τόσο των νόµιµων όσο και των παράνοµων αδειών βάσει του άρθρου 73

του  Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ  877-6-2010) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

Η  σχετική  απόφαση  λαµβάνεται  µέσα  σε  είκοσι  (20) ηµέρες  αφότου  περιέλθουν  στην  επιτροπή  όλα  τα

νόµιµα δικαιολογητικά και στοιχεία. 

Οι λόγοι γενικού συµφέροντος δικαιολογούν τη λήψη περιοριστικών µέτρων και είναι αναγκαία η επιβολή

περιορισµών στην εγκατάσταση και διενέργεια ηλεκτρικών, ηλεκτροµηχανικών και ηλεκτρονικών παιγνίων

για  την  αντιµετώπιση  των  σοβαρών  κοινωνικών  και  οικονοµικών  προβληµάτων,  εθισµός  και  απώλεια

σηµαντικών χρηµατικών  ποσών όσον αφορά τους παίκτες, παράνοµος πλουτισµός των ασχολουµένων µε

την εκµετάλλευση και τη διακίνηση ηλεκτρονικών παιγνίων, απώλεια σηµαντικών φορολογικών εσόδων για

το Κράτος.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη τα εξής:

α)  Την  µε  αρ  2/1998  (αρ  πρωτ  1407/4.6.1998) άδεια  ίδρυσης  και  λειτουργίας  της   Επιχείρησης  του

θέµατος.

β) Το γεγονός ότι µε  την  έκθεση του τµήµατος µε  αρ  πρωτ  1020/8783/84-α/9.11.2016  διαπιστώνεται  η

τροποποίηση  των  όρων  λειτουργίας της Επιχείρησης του  θέµατος  µε  τη  λειτουργία παιγνιοµηχανηµάτων

στερούµενων της κατά το νόµο προβλεπόµενης άδειας διεξαγωγής και εκµετάλλευσης παιγνίων σε ειδικά

διαµορφωµένο  χώρο εσωτερικά του κυρίως οικήµατος.   

γ) Την υπ΄ αρίθ. Πρωτ. 40800/24.11.2016  Πρόσκληση υποβολής απόψεων-αντιρρήσεων (αρθ. 20 παρ.2 του

Συντάγµατος και άρθρο 6 Ν. 2690/99 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας») καθώς και η επίδοση αυτής.

δ)  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  73 του  Νόµου  3852/2010 (ΦΕΚ  87/07.06.2010 τεύχος  Α),  σύµφωνα  µε  τις

οποίες  για την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αρµόδια είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ε)  Εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, η ανάκληση της αδείας είναι υποχρεωτική για τον ∆ήµο

και  δεν  εναπόκειται  στην  διακριτική  του  ευχέρεια,  γίνεται  µάλιστα  σε  συγκεκριµένη  προθεσµία  <20>

ηµερών (άρθρο 80 παρ. 6 Ν 3463/2006,  ΣτΕ 1443/96)

στ)  ότι  την  2  ∆εκεµβρίου  2016 προσήλθε  στην  υπηρεσία  µας  ο  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ  του

Ευθυµίου για την υποβολή των απόψεών του µετά την αρ  40800/24.11.2016                  Πρόσκληση και
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κατέθεσε γραπτή έκθεση απόψεων, µε συνηµµένα έγγραφα και φωτογραφίες,  η οποία έλαβε τον αρ πρωτ

42102/2.12.2016 από το ∆ήµο Θέρµης. 

Τέλος, η Υπηρεσία εισηγείται την   ΑΝΑΚΛΗΣΗ της  αρ 2/1998 ( αρ πρωτ 1407/4.6.1998) άδειας ίδρυσης

και  λειτουργίας  του  καταστήµατος  “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ”  του  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η  του  Ευθυµίου

λόγω ουσιώδους µεταβολής των όρων λειτουργίας του καταστήµατος βάση της χορηγηθείσας άδειας από

το  ∆ήµο  Θέρµης  καθώς  και  για  λόγους  δηµοσίου  συµφέροντος,  εθισµός  και  απώλεια  σηµαντικών

χρηµατικών  ποσών  όσον  αφορά  τους  παίκτες,  παράνοµος  πλουτισµός  των  ασχολουµένων  µε  την

εκµετάλλευση και τη διακίνηση ηλεκτρονικών παιγνίων, απώλεια σηµαντικών φορολογικών εσόδων για το

Κράτος, και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προκειµένου να αποφασίσει σχετικά.

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

ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνοµία.

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

Προέδρου και του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου, τις προαναφερθείσες

διατάξεις και τα σχετικά έγγραφα

                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλεί  την  αρ  2/1998 (  αρ  πρωτ  1407/4.6.1998)  άδεια  ίδρυσης  και  λειτουργίας  του  καταστήµατος

“ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ”  του  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η  του  Ευθυµίου που  βρίσκεται  στην  ∆ηµοτική

Κοινότητα  Τριλόφου,  καθώς  µε  το  αριθµ.  πρωτ.  1020/8783/84-α/09-11-2016 έγγραφο  του  Αστυνοµικού

Τµήµατος Επανοµής, διαπιστώθηκε  ουσιώδης µεταβολή των όρων λειτουργίας του καταστήµατος βάση

της χορηγηθείσας άδειας από το ∆ήµο Θέρµης καθώς και για  λόγους δηµοσίου συµφέροντος, εθισµός και

απώλεια  σηµαντικών  χρηµατικών  ποσών  όσον  αφορά  τους  παίκτες,  παράνοµος  πλουτισµός  των

ασχολουµένων  µε  την  εκµετάλλευση  και  τη  διακίνηση  ηλεκτρονικών  παιγνίων,  απώλεια  σηµαντικών

φορολογικών εσόδων για το Κράτος.

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

εναπόκειται στη διακριτική του ευχέρεια. Η µετέπειτα διαδικασία σφράγισης του εν λόγω καταστήµατος  θα

εκτελεστεί από την Ελληνική Αστυνοµία.

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  άρθρο  34.

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)

                                             Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 63/2016

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                         Ακριβές απόσπασµα

                                              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                      ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
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