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Από το πρακτικό της αριθµ. 10/2017

Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 19/2017

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Ανάκληση η µη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος “Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών,

Επιχείρηση Αναψυχής  και  Προσφοράς  κατά  κύριο  λόγο οινοπνευµατωδών ποτών  ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ µε συγκρότηση Μπαρ της “ENTERTAINMENT PRODUCTIONS IKE

στην ∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης, του ∆ήµου Θέρµης.

Στη Θέρµη   και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 10η Αυγούστου 2017 ηµέρα της εβδοµάδας

Πέµπτη και ώρα 09:00 π.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου

Θέρµης µετά από την αριθµ. 26889/03-08-2017  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  6 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Σαµαράς Σωκράτης, πρόεδρος 1.Μίχου –Κουγιάµη Σουλτάνα 

2. Ιωσηφίδης Ιωάννης, αντιπρόεδρος 2. Χρυσοχόου Παύλος

3. Γκιζάρης Στέργιος 3. Σαραφιανός Χρήστος

4. Κουγιουµτζίδης Σταύρος

5. Σφονδύλας ∆ηµήτριος

6. Πονερίδης Παναγιώτης (αναπληρωµατικό 

µέλος)

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

πρακτικών. 

Για  τη  συζήτηση  του  παραπάνω  θέµατος  κλήθηκαν  και  ο  διαχειριστής  της  ENTERTAIMENT

PRODUCTIONS ΙΚΕ κ. Βαρύτης Αγγελος, η κ. ∆ιδίλη Αικατερίνη και η πληρεξουσία δικηγόρος της κας

∆ιδίλη κα. Κιουρτζίδου Ανθή µε το υπ. αριθµ. 26890/03-08-2017 έγγραφο του  Προέδρου της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής, οι οποίοι και παρέστησαν.

Επίσης  παρέστησαν οι  κ.κ.  Μάγκος Ιγνάτιος,  πληρεξούσιος δικηγόρος   του  κ.  Μάγκου  κ.  Κουδρόγλου

Αντώνιος και ο µηχανικός του κ. Μάγκου κ. Καραγιάννης Γρηγόριος.

Τέλος  παρέστησαν  ο  δικηγόρος  της  εταιρίας  ENTERTAIMENT PRODUCTIONS ΙΚΕ  κ.  Κορωνάκης

Ευστάθιος και ο κ. Καµπάς Χαράλαµπος διαχειριστής της ΘΕΑΜΑ ΕΠΕ. 

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

παραπάνω  θέµα (1ο  ηµερήσιας διάταξης),  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 02-08-2017  εισήγηση του

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

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

3) Την  αριθµ. ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’). 

4) Την αρ. πρωτ. 27938/18.8.2016 άδεια λειτουργίας που χορηγήθηκε στην εταιρία ENTERTAINMENT 

PRODUCTIONS IKE σε αντικατάσταση της αρ πρωτ. 24290/13.7.2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της 

ΘΕΑΜΑ ΕΠΕ

5) Την αρ πρωτ 24533/18.7.2017 αίτηση του Μάγκου Ιγνάτιου.

6) Τα αρ 25415/27.7.2017  και 26563/1.8.2017 έγγραφα της ∆/νσης Πολεοδοµίας.

7)Το αρ.πρωτ 26019/27.7.2017 έγγραφό µας για παροχή πληροφοριών προς ∆ιδίλη Αικ. – Ζελιλίδη Γ & Ε.
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8) Την αρ.πρωτ. 26739/2.8.2017 απάντηση της ∆ιδίλη Αικ. – Ζελιλίδη Γ & Ε. 

9)Την αρ πρωτ 26741/2.8.2017 παροχή έγγραφων νοµικών συµβουλών του δικηγόρου 

Εισηγείται  την ανάκληση της  αριθ.  27938/18-8-2016 άδειας  λειτουργίας  που χορηγήθηκε στην εταιρεία

ENTERTAINMENT PRODUCTIONS IKE σε αντικατάσταση της αρ πρωτ. 24290/13.7.2016 άδειας ίδρυσης

και λειτουργίας της ΘΕΑΜΑ ΕΠΕ

     Συγκεκριµένα µε την αρ. Πρωτ: 24533/18-07-2017  αίτησή του ο κ. Μάγκος Ιγνάτιος  ζητά  να  του

γνωστοποιηθεί  το ταχύτερο  δυνατόν  1) εάν ο  επικαρπωτής  του µισθίου  Πίνδαρος  Ζελιλίδης ή τα λοιπά

πρόσωπα που αναφέρει στην αίτηση έχουν καταβάλλει  το  30%   του  επιβληθέντος  προστίµου για  την

τακτοποίηση  του  µισθίου  προ της  έκδοσης της  ως  άνω µε  αριθµό  πρωτ. 24290/13.7.2016 αδείας

ιδρύσεως  και  λειτουργίας καταστήµατος 2) πώς  έλαβε χώρα  η  ρευµατοδότηση του  µισθίου  µε  βάση  τα

προ της τακτοποίησης  τετραγωνικά  µέτρα  και  όχι  µε  βάση  τα  νέα  αυξηµένα  κατά  πολύ  λόγω της

τακτοποίησης τετραγωνικά  µέτρα  και  3) εάν η  ως  άνω  άδεια  ιδρύσεως  και λειτουργίας καταστήµατος

µεταβιβάσθηκε  περαιτέρω  απο  την “Entertainment  Productions IKE” σε οποιοδήποτε  φυσικό ή  νοµικό

πρόσωπο.

Από  την έρευνα που έγινε για το 1ο ερώτηµα και ειδικότερα µε τα αρ 25415/27.7.2017  και 26563/1.8.2017

έγγραφα της ∆/νσης Πολεοδοµίας.,  διαπιστώθηκε ότι  για τη χορήγηση της άδειας και σε εφαρµογή του

άρθρου 25 του  Ν 4178/2013, απαιτείται αντί της οικοδοµικής άδειας, η βεβαίωση περαίωσης ή η βεβαίωση

εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίµου. 

Με αρ.πρωτ 26019/27.7.2017 έγγραφο της υπηρεσίας για παροχή πληροφοριών προς ∆ιδίλη Αικ. – Ζελιλίδη

Γ & Ε.,  κλήθηκε η  κα  ∆ιδίλη   να  ενηµερώσει  το ∆ήµο  Θέρµης εάν έχει πληρωθεί  το 30 % του  ποσού

της  δήλωσης  ένταξης στο Ν.4178/2013 µε  Α/Α  δήλωσης  2954513 και  να προσκοµίσει το  σχετικό

δικαιολογητικό. 

Με   το αρ.πρωτ. 26739/2.8.2017 απαντητικό έγγραφό της η ∆ιδίλη Αικ. – Ζελιλίδη Γ & Ε. σχετικό   η  κα

∆ιδίλη, ως  εκπρόσωπος των τέκνων  της  Γεωργίου  και  Ευφηµίας Ζελιλίδη, κυρίων  µε  ποσοστό  50%  εξ

αδιαιρέτου έκαστος , όπως  δηλώνει   η  ως  άνω δεν έχει εξοφληθεί  το  30% του  συνολικού  ποσού

προστίµου και  παραθέτει τους λόγους  για τους  οποίους  δεν  έλαβε  χώρα  η  πληρωµή. Συνοµολογείται η

µη  πληρωµή  του  30% του  προστίµου  και  εποµένως  ελλείπει η προϋπόθεση που  επιβάλει  η  παρ. 6  του

άρθρου 25  του  Ν 4178/2013 και κατ΄ επέκταση  το  νόµιµο έρεισµα  επί  του  οποίου στηρίχθηκε  η

εκδοθείσα  διοικητική  πράξη . 

 

Από το φάκελο του καταστήµατος προκύπτει ότι η αρ πρωτ. 24290/13.7.2016 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

της  ΘΕΑΜΑ ΕΠΕ  αντικαταστάθηκε   µε  την  αρ.  πρωτ.  27938/18.8.2016   έπειτα  από  αίτηση  της

ENTERTAINMENT PRODUCTIONS IKE καταθέτοντας  τα  προβλεπόµενα από  την   ΚΥΑ

∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 δικαιολογητικά.

Ύστερα από τα παραπάνω η Υπηρεσία αιτείται από την  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  να αποφασίσει σχετικά,

διότι λαµβάνοντας υπόψη τα προεκτεθέντα στοιχεία τίθεται ζήτηµα ανάκλησης της αρ.  27938/18.8.2016

άδειας  λειτουργίας  που  χορηγήθηκε  στην  εταιρία    ENTERTAINMENT     PRODUCTIONS     IKE   σε  

αντικατάσταση της αρ πρωτ. 24290/13.7.2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της ΘΕΑΜΑ ΕΠΕ

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

ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνοµία.

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι  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. 

Στη  συνέχεια  έθεσε  υπόψη  το  µε  αριθ.πρωτ.  26810/2-8-2017  αίτηµα  της  εταιρίας  ENTERTAINMENT

PRODUCTIONS IKE µε το οποίο ζητά να µην ανακληθεί η άδεια λειτουργίας καθώς «… η εταιρία δεν

ΑΔΑ: 7Κ91ΩΡΣ-ΡΘΥ



ευθύνεται για την µη πληρωµή του τέλους διατήρησης από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου και να δοθεί µία

προθεσµία έως 25-9-2017 ούτως ώστε να τακτοποιηθεί πλήρως η δηµιουργηθείσα δυσλειτουργία και να µην

υφίσταται πλέον κανένα απολύτως νοµικό ή ουσιαστικό ζήτηµα µε την άδεια λειτουργίας της επιχείρησής

µας» 

Επίσης έθεσε υπόψη την αριθ.πρωτ. 27275/8-8-2017 αίτηση του κ. Μάγκου µε την οποία ζητά πληροφορίες

για την εκµίσθωση του 713 αγρ/χίου ή την καταπάτηση δηµοτικής εκτάσεως ως προς το αριθ. 713 αγρ/χιο

από την «ΘΕΑΜΑ Ε.Π.Ε.» ή την «ENTERTAINMENT PRODUCTIONS IKE» ή από οιοσδήποτε τρίτο

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 

Τέλος  έθεσε  υπόψη  την  από  9-8-2017  συµπληρωµατική  εισήγηση  του  Αυτοτελούς  Τµήµατος  Τοπικής

Οικονοµικής  Ανάπτυξης  σύµφωνα  µε  την  οποία  ο  κ.  Καµπάς  Χαράλαµπος  εκπρόσωπος  της  εταιρίας

ΘΕΑΜΑ ΕΠΕ προσκόµισε αποδεικτικά καταθέσεων στην Τράπεζα Πειραιώς συνολικού ύψους 60.609,34€

που αφορούν την πληρωµή του 30% του προστίµου. Τα παραπάνω βεβαιώνονται µε την αριθ. 2954513/9-8-

2017 ∆ήλωση ένταξης Ν. 4178/2013.

Το  λόγο  έλαβε  ο  κ.  Κουδρόγλου  Αντώνιος  ο  οποίος  ζήτησε  την  ανάκληση  της  αδείας  καθώς  αυτή

χορηγήθηκε παρανόµως χωρίς την πληρωµή του 30% του προστίµου εποµένως πρέπει να προχωρήσει άµεσα

η επιτροπή στην ανάκλησή της. ∆ήλωσε επίσης ότι δεν έχει καταβληθεί τα σύνολο του 30% του προστίµου.

Τέλος έθεσε υπόψη του σώµατος ότι το ακίνητο που λειτουργεί η επιχείρηση είναι τυφλό και δεν υπάρχει

πρόσβαση πρέπει να διερευνηθεί λοιπόν και εν γένει η νοµιµότητα λειτουργίας του κέντρου διασκέδασης.

Προς τούτο καταθέτει το από 13-6-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Α/θµιου Συµβουλίου Κινηµατογράφων

Υαπίθρου Ν. Θεσσαλονίκης σύµφωνα µε το οποίο κατά τον έλεγχο του στεγασµένου κέντρου διασκέδασης

του Ελευθεριάδη Εµµανουήλ , που αφορά το ίδιο ακίνητο, γνωµοδοτεί να µη χορηγηθεί άδεια λειτουργίας

και να προσκοµιστεί πέραν των άλλων βεβαίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου – εξόδου για

το Κέντρο διασκέδασης.  Τέλος ακόµη και µε την πληρωµή του 30% του προστίµου εφόσον έχουν τελεστεί

ποινικά αδικήµατα δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι καλυφθεί η έλλειψη και να αποφασίσει η επιτροπή την µη

ανάκληση.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Κορωνάκης ο οποίος κατέθεσε υπόµνηµα µε τις απόψεις – αντιρρήσεις της

εταιρίας και είπε ότι  µε την καταβολή του 30% του προστίµου αίρεται ο µοναδικός λόγος κίνησης της

διαδικασίας  ανάκλησης ενώ σύµφωνα µε  την  νοµολογία  της  1ης ειδικής  επιτροπής  του άρθρου  152 Ν.

3463/2006 Α∆ΜΘ την οποία παραθέτει στο υπόµνηµα παύει ο λόγος  στον οποίο στηρίζεται η ανάκληση της

αδείας.

Τέλος το λόγο έλαβε η κ. Κιουρτζίδου Ανθή, η οποία ανέφερε ότι η ιδιοκτήτρια δεν γνώριζε ότι έπρεπε να

πληρωθεί  το  30% του  προστίµου  ,  δήλωσε  ότι  υπάρχει  καταγγελία  κατά του  µηχανικού  καθώς  έδωσε

βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσης  ενώ δήλωσε ότι  θα αναζητηθούν ευθύνες για τη χορήγηση της αδείας

λειτουργίας καθώς και σε περίπτωση µη ανάκλησή της.  

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος είπε ότι µε την καταβολή του 30% του προστίµου ουσιαστικά αίρεται

ο λόγος για τον οποίο καλείται σήµερα η επιτροπή να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας. Η αρχή της χρη-

στής διοίκησης επιβάλλει την µη ανάκληση της αδείας καθώς εξέλιπε η αιτία η οποία θα στηριζόταν η

ανάκληση ενώ θα οδηγούσε σε µία επαχθή οικονοµικά κατάσταση για την εταιρία η οποία θα καλούνταν να

µην λειτουργεί την επιχείρηση της ενώ έχει θεραπευτεί η σχετική έλλειψη.

Η Επιτροπή δεν µπορεί να αγνοήσει  µια ευνοϊκή για την εταιρία πραγµατική κατάσταση που έχει δηµιουρ-

γηθεί επί µακρό χρονικό διάστηµα και να αρνείται το δικαίωµα της να συνάγει της ωφέλιµες έννοµες συ-

νέπειες της, τα οφέλη δηλαδή που αυτή συνεπάγεται. 

Στη συνέχεια κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

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  απόψεις

προφορικές και γραπτές που παρατέθηκαν τις προαναφερθείσες διατάξεις και τα σχετικά έγγραφα

                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

∆εν  ανακαλεί  την αρ.  πρωτ.  27938/18.8.2016  άδεια  λειτουργίας  που  χορηγήθηκε  στην  εταιρία

ΕNTERTAINMENT PRODUCTIONS IKE σε αντικατάσταση της αρ πρωτ. 24290/13.7.2016 άδειας ίδρυσης
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και  λειτουργίας  της  ΘΕΑΜΑ ΕΠΕ καθώς έχει  καταβληθεί  το 30%  του  προστίµου υπαγωγής στο Ν.

4178/2013 σύµφωνα µε την µε την αριθ. 2954513/9-8-2017 ∆ήλωση ένταξης και εποµένως αίρεται ο  λόγος

ανάκλησης της αδείας καθώς εξέλιπε η αιτία η οποία οδήγησε στη διαδικασία ανάκλησής της. 

 

                                             Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 19/2017

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                         Ακριβές απόσπασµα

                                              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                      

  ΣΑΜΑΡΑΣ   ΣΩΚΡΑΤΗΣ
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