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Από το πρακτικό της αριθµ. 13/2018 
Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης 

Αριθµ. Απόφασης 35/2018 
 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

Ανάκληση ή µη της αρ. πρωτ. 27938/22.8.2016  Άδειας Λειτουργίας καταστήµατος 
«Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών, Επιχείρηση Αναψυχής & 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 29η Αυγούστου 2018  ηµέρα της 

εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 9:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής του ∆ήµου Θέρµης µετά από την αριθµ.  29420 /24-08-2018  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  8 µέλη, 

ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Σαµαράς Σωκράτης, πρόεδρος 1. Χρυσοχόου Παύλος 

2. Γκιζάρης Στέργιος  

3. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα   

4. Ζελιλίδης ∆αµιανός  

5. Ιωσηφίδης Ιωάννης   

6. Σαραφιανός Χρήστος   

7. Σφονδύλας ∆ηµήτριος  

8. Πονερίδης Παναγιώτης (αναπληρωµατικό 
µέλος) 

 

 

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Καλαφάτη Μαρία, για την τήρηση των 

πρακτικών. (σύµφωνα µε την  αριθµ. πρωτ : 2405/45243/12-12-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 

Θέρµης).  

Για τη συζήτηση του παραπάνω θέµατος κλήθηκαν: 

α)  µε την υπ΄αριθµ. 29463 /24-8-2018 πρόσκληση η κ. Κιουρτζίδου Ανθή πληρεξούσια δικηγόρος 
των,  1. Μοέν Κουρή, 2. Λαϊλά Κουρή, 3. Ζελιλίδου Ευθυµία, 4. Ζελιλίδη Γεώργιο 

β)  µε την υπ΄αριθµ. 29464 /24-8-2018 πρόσκληση η ∆ικηγορική Εταιρεία Κορωνάκης και 
Συνεργάτες που εκπροσωπεί την  ENTERTAIMENT PRODUCTIONS ΙΚΕ 

γ)  µε την υπ΄αριθµ. 29465 /24-8-2018 πρόσκληση ο κ. Μάγκος Ιγνάτιος 
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δ) µε την υπ΄αριθµ. 29466 /24-8-2018 πρόσκληση ο κ. Βογιατζής ∆ηµήτριος Εντεταλµένος 
∆ηµοτικό Σύµβουλο του Γρ. Αδειοδοτήσεων & ρυθµίσεις εµπορικών δραστηριοτήτων και η κ. 
Τριαντάρη Ευαγγελία υπάλληλος του αυτοτελούς τµήµατος τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης. 

Κατά τη συνεδρίαση παραστάθηκαν : η κ. Κιουρτζίδου Ανθή πληρεξούσια δικηγόρος των,  1. Μοέν 
Κουρή, 2. Λαϊλά Κουρή, 3. Ζελιλίδου Ευθυµία, 4. Ζελιλίδη Γεώργιο, η κ. Μουλοπούλου Ευαγγελία 
και η κ. Χονδρού Ελίτσα συνεργάτιδες της κας Γκιουρτζίδη, ο κ. Κορωνάκης Ευστάθιος 
πληρεξούσιος δικηγόρος της ENTERTAIMENT PRODUCTIONS ΙΚΕ, ο κ. Κουδρόγλου Αντώνιος 
πληρεξούσιος δικηγόρος του κ. Μάγκου, ο κ. Μάγκος Ιγνάτιος, η κ. ∆ιδίλη Αικατερίνη και ο κ. 
Ματέλλας Χρήστος πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου Θέρµης. 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος  
το παραπάνω  θέµα,  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 23-08-2018  εισήγηση του Αυτοτελούς 
Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του  ∆ήµου, σύµφωνα µε την οποία η υπηρεσία : 

«Λαµβάνοντας υπόψη: 

             1) Οι διατάξεις του άρθρου 80 & 81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τα/2006) 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
2) Οι διατάξεις του Ν. 3852/10 (άρθρο 73) «Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
3)η αριθµ. ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’).  
4) Η αρ. πρωτ. 27938/22.8.2016 άδεια λειτουργίας που χορηγήθηκε στην εταιρία 
ENTERTAINMENT PRODUCTIONS IKE. 
5)Τα µε αρ. πρωτ.1057/4/58-γ/13.8.2018 και 1057/9/59-δ/13.8.2018 έγγραφο του Α.Τ. Θέρµης. 
6) Η αρ. Πρωτ. 28525/14.8.2018 Κλήση σε ακρόαση (αρθ. 20 παρ.2 του Συντάγµατος και άρθρο 6 
Ν. 2690/99 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας»)  καθώς και η επίδοση αυτής. 
7) Η αρ 29219/22.8.2018 γραπτή έκθεση απόψεων της ENTERTAINMENT PRODUCTIONS IKE 
από τον πληρεξούσιο δικηγόρου αυτής, κο Κορωνάκη, µε τα συνηµµένα έγγραφα αυτής. 

Με τα (5) σχετικά έγγραφα από το Αστυνοµικό Τµήµα Θέρµης σχετικά µε τις συνθήκες λειτουργίας 
του  ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ µε διακριτικό τίτλο «ΟΡΑΜΑ» διαπιστώθηκαν τα παρακάτω 
 

• να έχει επιτραπεί η είσοδος στο κέντρο διασκέδασης χιλίων τετρακοσίων (1400) ατόµων 
αντί εννιακοσίων εβδοµήντα πέντε (975) που προβλέπονται από την αρ. πρωτ. 
27938/22.8.2016 άδεια λειτουργίας. 
  

• ότι το κατάστηµα «ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ» µε διακριτικό τίτλο «ΟΡΑΜΑ» κάνει χρήση 
των οικοπέδων 714 και 1769α ως χώρο στάθµευσης οχηµάτων και ως έµµεση 
κυκλοφοριακή σύνδεση του αγρ/χιου 712 για τη διέλευσή των οχηµάτων των πελατών του 
καταστήµατος διαφορετική από αυτή που προβλέπεται στην χορηγηθείσα άδεια 
λειτουργίας του κέντρου διασκέδασης. 
 

•  ότι η εταιρία «ENTERTAINMENT PRODUCTIONS IKE» έχει παραχωρήσει µε ιδιωτικό 
συµφωνητικό την εκµετάλλευση των εγκαταστάσεων του κέντρου διασκέδασης  µε 
διακριτικό τίτλο «ΟΡΑΜΑ» στην εταιρία «ΑΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΩΝ ΕΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ» χωρίς να έχει ενηµερώσει την αδειοδοτούσα αρχή 
και να έχει γίνει αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος. 

 
Στις 22.8.2018 η εταιρία «ENTERTAINMENT PRODUCTIONS IKE» µέσω του πληρεξούσιου 
δικηγόρου της κ Κορωνάκη, κατέθεσε γραπτώς  τις απόψεις -  αντιρρήσεις της, οι οποίες και 
έλαβαν αριθ.πρωτ. 29219/22-8-2018. 

  

Το λόγο έλαβε ο δικηγόρος κ. Κορωνάκης Ευστάθιος ο οποίος υπέβαλε ένσταση έλλειψης εννόµου 
συµφέροντος  για την συµµετοχή της κ. ∆ιβίλη και την οποιαδήποτε παρέµβαση της στη διαδικασία 
καθώς είναι πρώην ιδιοκτήτρια του κτιρίου και δεν έχει καµία σχέση πλέον µε το κτίριο που 
στεγάζεται το κέντρο διασκέδασης και την επιχείρηση. 
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Ο Πρόεδρος ζήτησε από την κ. ∆ιβίλη τις απόψεις της επί της ενστάσεως και εκείνη είπε ότι δεν 
έχει να απαντήσει κάτι.  
Επίσης υπέβαλε ένσταση και για τον κ. Μάγκο Ιγνάτιο καθώς σε διαδικασία αιτήσεως 
ασφαλιστικών µέτρων των νυν ιδιοκτητών του κτιρίου κατά του ∆ήµου Θέρµης απορρίφθηκε από το 
αρµόδιο δικαστήριο η πρόσθετη παρέµβασή του.  
  
 
Οι παριστάµενοι βγήκαν από την αίθουσα συνεδρίασης και η Επιτροπή αποφάνθηκε να κάνει 
αποδεκτή την ένσταση ως προς της κ. ∆ιβίλη καθώς δεν αποδεικνύει ποιον εκπροσωπεί και δεν 
έχει έννοµο συµφέρον για τη συµµετοχή της πράγµα το οποίο της ανακοίνωσε ο Πρόεδρος 
δηλώνοντας ότι µπορεί να παρίσταται όχι όµως και να συµµετέχει λαµβάνοντας το λόγο λόγω 
έλλειψης εννόµου συµφέροντος,   
Όσον αφορά τη συµµετοχή του κ. Μάγκου µετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του απορρίφθηκε η 
ένσταση καθώς θεωρήθηκε ότι υπάρχει έννοµο συµφέρον για τη συµµετοχή του.  

 

 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Κορωνάκης ο οποίος είπε ότι: 

 

1. Όσον αφορά το λόγο ανάκλησης της αδείας λειτουργίας καθώς όπως αναφέρεται στο 

έγγραφο του Αστυνοµικού Τµήµατος φαίνεται να έχει επιτραπεί η είσοδος στο κέντρο 

διασκέδασης χιλίων τετρακοσίων (1400) ατόµων αντί εννιακοσίων εβδοµήντα πέντε 

(975) που προβλέπονται από την αρ. πρωτ. 27938/22.8.2016 άδεια λειτουργίας 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4235/2014 η υπέρβαση της 

δυναµικότητας ενός καταστήµατος αποτελεί παραβίαση υγειονοµικού όρου και αρµόδια 

υπηρεσία για τη διαπίστωσή του είναι η Υγειονοµική Υπηρεσία. Καµία ανάκληση άδειας 

λειτουργίας δεν µπορεί να γίνει χωρίς τη διαδικασία της τήρησης του άρθρου 9 . ∆ηλαδή 

τη διαπίστωση της παράβασης από την Υγειονοµική Υπηρεσία , τη σύσταση µε έγγραφό 

της προς την επιχείρηση και εάν δεν συµµορφωθεί η επιχείρηση την αναστολή της 

λειτουργίας για κάποιο διάστηµα και εάν δεν συµµορφωθεί την ανάκληση της άδειας 

λειτουργίας . ∆εν µπορεί λοιπόν µόνο µε το έγγραφο του Αστυνοµικού Τµήµατος να 

προχωρήσει ο ∆ήµος σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας χωρίς την τήρηση της 

προαναφερθείσας άδειας λειτουργίας.  

2. Όσον αφορά την άδεια εισόδου εξόδου οι διοικητικές πράξεις αφορούν το ακίνητο και 

όχι το πρόσωπο που την χρησιµοποιεί. Η αρχική παραχώρηση της χρήσης τµήµατος 

του 713 αγρ/χίου είναι σε ισχύ καθώς  οι δύο προϋποθέσεις για τη διατήρησή της, η 

περίφραξη του αγρ/χίου 712 από την πλευρά της επαρχιακής οδού και η µη ανάκληση 

της χορήγησης  πρόσβασης εκ µέρους του  ∆ήµου  Θέρµης µέσω  του 713  δηµοτικού  

ακινήτου δεν έχουν εκλείψει. Επικουρικά δεν αποδεικνύεται η ιδιότητα της οδού ως 

δηµοτική και εάν δεν είναι δεν απαιτείται καν άδεια εισόδου εξόδου. 

 

3. Τέλος η παραχώρηση της εκµετάλλευσης σε άλλη εταιρεία έγινε νόµιµα σύµφωνα µε τη 
γνωµοδότηση αριθ. 547/2002 του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους σύµφωνα µε την 
οποία µπορεί να γίνει χωρίς να απαιτείται η µεταβίβαση της άδειας λειτουργίας της 
εταιρείας. Όπως και να έχει η παραχώρηση αυτή διεκόπη και ανέλαβε ξανά τη διαχείριση 
η ENTERTAIMENT PRODUCTIONS ΙΚΕ  εποµενως έχει εκλείψει ο λόγος ανάκλησης 
της αδείας όπως έχει αποφανθεί µε αποφάσεις της η επιτροπή του άρθρου 152 της 
Α∆ΜΘ οι οποίες και αναφέρονται στις έγγραφες απόψεις µας.  Όσον αφορά τη χρήση 
του 714 και 1769 α αγροτεµαχίων για χώρο στάθµευσης όπως αναφέρεται στην µε 
αριθ.πρωτ. 29764/28-8-2018 αίτησή µας ζητήθηκε από το Αστυνοµικό Τµήµα Θέρµης 
και την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου αυτοψία ώστε να διαπιστωθεί ο αποκλεισµός µε 

ΑΔΑ: ΨΦΦΓΩΡΣ-ΡΝ6



µόνιµο τρόπο της πρόσβασης στο αγρ/χιο 712 µέσω των ανωτέρω αγρ/χίων και 
συνεπώς δεν χρησιµοποιείται πλέον διαφορετική έµµεση κυκλοφοριακή σύνδεση σε 
σχέση µε αυτήν που προβλέπεται στην χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 

 

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κ. Μάγκου ο κ. Κουδρόγλου ο οποίος 

επεσήµανε ότι δεν υπάρχει νόµιµη χρήση του αγρ/χίου 713 από την εταιρεία. Η Μίσθωση που είχε 

συνάψει ο κ. Μάγκος µε το ∆ήµο Θέρµης καταγγέλθηκε στις 19-4-2015 οπότε η άδεια λειτουργίας 

που έλαβε η εταιρεία  ENTERTAIMENT PRODUCTIONS ΙΚΕ  δεν δόθηκε νόµιµα και πρέπει να 

ανακληθεί. Για το εν λόγω δε αγροτεµάχιο επιπλέον έχει πλειοδοτήσει ο κ. Μάγκος στην πρόσφατη 

δηµοπρασία εκµίσθωσης. Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν υπάρχει δικαίωµα εισόδου εξόδου ενώ 

υπάρχει και καταπάτηση δηµοτικής έκτασης. 

Όσον αφορά τους υπεράριθµους η επιτροπή πρέπει να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας για 

λόγους δηµοσίου συµφέροντος καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχηµάτων ενώ η Υγειονοµική Υπηρεσία 

έχει ήδη στείλει έγγραφο µε το οποίο διαπιστώνεται η υπέρβαση του αριθµού των ατόµων από 

τους επιτρεπόµενους στην άδεια. 

Για το θέµα της µεταβίβασης της εκµετάλλευσης της επιχείρησης την ηµέρα που διαπιστώθηκε 

κόπηκε απόδειξη και στην εταιρεία ENTERTAIMENT PRODUCTIONS ΙΚΕ  πράγµα που σηµαίνει 

ότι υπάρχει διπλή ταµειακή µηχανή . 

 

Λαµβάνοντας το λόγο ο κ. Κορωνάκης επεσήµανε πάλι ότι η µεταβίβαση της εκµετάλλευσης της 

επιχείρησης  έγινε νόµιµα  σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου ενώ σήµερα 

αυτή έχει διακοπεί . Η απόδειξη που κόπηκε από εταιρεία ENTERTAIMENT PRODUCTIONS ΙΚΕ  

είναι ενδεικτική του 0,10 € επειδή  ζητήθηκε από το  αστυνοµικό όργανο απόδειξη  από  την  

έχουσα  την άδεια  εταιρεία καθώς η εταιρεία υπάρχει δεν διέκοψε τη λειτουργία απλά παραχώρησε 

για ένα δίµηνο την εκµετάλλευση. Τόνισε ότι η άδεια λειτουργίας δόθηκε νόµιµα και συνεχίζει να 

είναι νόµιµη καθώς δεν έχει ανακληθεί η διοικητική πράξη της παραχώρησης, ενώ δεν υπάρχει 

κίνδυνος καθώς η µελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας καλύπτει δυναµικότητα 

2.090 ατόµων . 

 

Τέλος το λόγο έλαβε η δικηγόρος των ιδιοκτητών κ. Γκουρτζίδου Ανθή η οποία κατέθεσε ενώπιον 

της Επιτροπής το µε αριθ.πρωτ. 29865/29-8-2018 Υπόµνηµα –Καταγγελία και η οποία 

διαµαρτυρήθηκε επειδή δεν δόθηκαν τα συνηµµένα  στις απόψεις που κατέθεσε η  

ENTERTAIMENT PRODUCTIONS ΙΚΕ .  

Επεσήµανε ότι ο κ. Μάγκος σύναψε σύµβαση µίσθωσης προκειµένου να του δοθεί η άδεια 

λειτουργίας ενώ  κ. Ελευθεριάδης  είχε κάνει αίτηση για άδεια λειτουργίας πριν τη ΘΕΑΜΑ ΕΠΕ και 

δεν δόθηκε επειδή δεν υπήρχε η σύνδεση . Πως λοιπόν δόθηκε η άδεια το 2016 στην 

ENTERTAIMENT PRODUCTIONS ΙΚΕ; Παράνοµα παίρνει την άδεια και όταν ο κ. Μάγκος 

πλειοδοτεί για τη µίσθωση του 713 έρχεται και νοικιάζει τα δύο αγρ/µάχια (714 και 1769α) ενώ όταν 

βλέπει ότι η αλλαγή αδείας  εισόδου εξόδου επιφέρει τη µεταβίβαση της αδείας επανέρχεται στην 

παράνοµη χρήση του 713 αγρ/χίου. Εφόσον δεν υπάρχει νόµιµη παραχώρηση αυτόµατα παύει η 

άδεια εισόδου εξόδου και η επιτροπή ποιότητας Ζωής υποχρεούται να προχωρήσει σε ανάκληση 

της αδείας. 

Τέλος η γνωµοδότηση του ΝΣΚ αναφέρεται µόνο σε ΑΕ και ΕΠΕ και δεν έχει ισχύ στην 

συγκεκριµένη περίπτωση. Η φορολογική Νοµοθεσία απαγορεύει τη χρήση 2 ταµειακών µηχανών. 

Ενώ όσον αφορά τους υπεράριθµους υπάρχει άµεσα κίνδυνος από τη λειτουργία του κέντρου 

διασκέδασης. 
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 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, την 

εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του  ∆ήµου µε συνηµµένα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά,  τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί από όλες τις πλευρές έως τη 

συνεδρίαση της επιτροπής και σύµφωνα µε  τις διατάξεις του Ν. 3852/10 άρθρο 73 παρ. 1Α «περί 

αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» 

                                                                                                                                         

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α. ∆εν ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του  ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ µε διακριτικό τίτλο 
«ΟΡΑΜΑ» της εταιρείας ENTERTAIMENT PRODUCTIONS ΙΚΕ : 

1. Για το λόγο ότι η εταιρία «ENTERTAINMENT PRODUCTIONS IKE» έχει παραχωρήσει µε 
ιδιωτικό συµφωνητικό την εκµετάλλευση των εγκαταστάσεων του κέντρου διασκέδασης  µε 
διακριτικό τίτλο «ΟΡΑΜΑ» στην εταιρία «ΑΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΩΝ ΕΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ» χωρίς να έχει ενηµερώσει την αδειοδοτούσα αρχή.  Σύµφωνα µε 
τη γνωµοδότηση 547/2002 του  ΝΣΚ  και τον Οδηγό ΚΥΕ  της  ΚΕ∆Κ η εταιρεία που  έχει άδεια 
ίδρυσης και  λειτουργίας  ΚΥΕ  όταν είναι  ανώνυµη  ή  ΕΠΕ  µπορεί να αναθέσει τη διαχείριση σε  άλλη 
εταιρεία  χωρίς  εκ  του  γεγονότος αυτού  να  επέρχεται   µεταβίβαση της  επιχείρησης  . ∆ιευκρινίζεται 
στην ως  άνω  γνωµοδότηση  ότι δεν  απαιτείται  νέα άδεια  όταν πρόκειται  για την ανάθεση 
διαχείρισης  προς  τα  έσω δηλαδή  αφορά  στην εσωτερική  λειτουργία της εταιρείας  και  λειτουργεί 
εντός  του σκοπού  που  επιδιώκει  η  εταιρεία . Εν προκειµένου  η εταιρεία  που  κατέχει την άδεια είναι  
ΙΚΕ  πλην όµως  ο  νοµικός αυτός τύπος  δεν υπήρχε κατά  το χρόνο  της  ως  άνω γνωµοδότησης , 
χρόνο  κατά  τον οποίον ο  µόνος εταιρικός  τύπος  κεφαλαιουχικής εταιρείας ήταν η ΑΕ  και  η ΕΠΕ και  
εποµένως  επειδή  η  ΙΚΕ  είναι  κεφαλαιουχική  εταιρεία καταλαµβάνεται  από τη δυνατότητα  
ανάθεσης  της  διαχείρισης. Ωστόσο από  την επισκόπηση του  «ιδιωτικού συµφωνητικού» προκύπτει 
ότι  η  εταιρεία «ΑΣΜΑΤΑ  ΤΕΧΝΩΝ ΕΕ» δραστηριοποιείται στην οργάνωση και εκµετάλλευση ΚΥΕ και 
στη διοργάνωση , υλοποίηση και εκµετάλλευση καλλιτεχνικών  εκδηλώσεων και όχι στην παροχή  
υπηρεσιών  διαχείρισης . Επίσης αναγράφεται ότι της παραχωρείται  η εκµετάλλευση του χώρου για  τη 
διενέργεια  εκδηλώσεων επιλογής  και             επιµέλειάς  της , είναι  αποκλειστικά αρµόδια και 
υπεύθυνη για τη  λειτουργία και εκµετάλλευση   της  επιχείρησης που  ασκείται  εντός του  
καταστήµατος , µε  δικά της φορολογικά στοιχεία, βιβλία , ταµειακές  µηχανές , για  την πρόσληψη 
και  απασχόληση  προσωπικού και  αποκλειστική υπόχρεη για  όλες  τις  δαπάνες λειτουργίας 
(προµήθειες  αναλωσίµων, αµοιβές  προσωπικού , ασφαλιστικές  εισφορές , φόροι, πρόστιµα κλπ). 
Επίσης  είναι  υπόχρεη  για  την τήρηση  όλων των αστυνοµικών, υγειονοµικών , αγορανοµικών , 
φορολογικών , ασφαλιστικών διατάξεων , της  υπάρχουσας  άδειας λειτουργίας και  ευθυνόµενη  
έναντι  της  έχουσας  την άδειας εταιρείας  και έναντι  τρίτων (όπως ∆ΟΥ, ∆ήµος Θέρµης, 
Επιθεώρηση  Εργασίας κλπ) . Στο  κείµενο του  ως  άνω  ιδιωτικού  συµφωνητικού δεν αναφέρεται 
η  παραχώρηση της  διαχείρισης  αλλά  της  εκµετάλλευσης . Σε κάθε  δε  περίπτωση το  
περιεχόµενο της  συµφωνίας προσιδιάζει  σε  παραχώρηση του  χώρου  για  ανάπτυξη  ίδιας 
εκµετάλλευσης και  όχι  για  λογαριασµό  της αδειούχου εταιρείας αφού  η  διαχείριση γίνεται πάντα 
στο  όνοµα και  για λογαριασµό της  αναθέτουσας την διαχείριση  καθώς  πρόκειται για σχέση 
εντολής. ∆ηλώθηκε ωστόσο εκ µέρους  της εταιρείας αφενός         η  καταγγελία της  ως  άνω 
σύµβασης διαχείρισης µε την εταιρεία ΑΣΜΑΤΑ  ΤΕΧΝΩΝ ΕΕ λόγω προβληµάτων στη διαχείριση 
και  ότι  πλέον η  εταιρεία αυτή  δεν έχει  καµία σχέση µε το  κατάστηµα ,  το οποίο λειτουργεί , 
διαχειρίζεται  και  εκµεταλλεύεται   η έχουσα  την άδεια εταιρεία «ENTERTAINMENT 
PRODUCTIONS I.K..E”  καθώς  επίσης  προσκοµίσθηκε δήλωση διακοπής  εργασιών απο την ως 
άνω  εταιρεία  . Ακολούθως µε  το υπό αριθ. πρωτ. 1020/2382/67-θ/25-8-2018...................έγγραφο 
του ΑΤ  Θέρµης  και µετά από  αυτοψία διαπιστώθηκε ότι  η  έχουσα  την άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας «ENTERTAINMENT PRODUCTIONS I.K..E” δραστηριοποιείται στο χώρο  . Κατόπιν 
και της  ως  άνω βεβαίωσης έχει εκλείψει ο  λόγος  για  τον οποίον κινήθηκε η διαδικασία 
ανάκλησης της άδειας λειτουργίας και  έχει κλονισθεί η  νοµική βάση στην οποία θα  στηριζόταν η 
έκδοση απόφασης ανάκλησης της  άδειας  και  αποφασίζεται  η µη ανάκληση της άδειας . 

2. Για το λόγο ότι είχε επιτραπεί η είσοδος στο κέντρο διασκέδασης χιλίων τετρακοσίων (1400) 
ατόµων αντί εννιακοσίων εβδοµήντα πέντε (975) που προβλέπονται από την αρ. πρωτ. 
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27938/22.8.2016 άδεια λειτουργίας .      Από το συνδυασµό  των διατάξεων των άρθρων 3,4,9του  
Ν4235/2014 µε  τίτλο  «∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής 
και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας 
των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» 
(Α’ 32) του εγγράφου  µε  αριθµό  Γ1β/Γ.Π./7786/16-2-2017 έγγραφο του Τµήµατος Υγειονοµικών 
Κανονισµών και ∆ηµόσιας Υγείας της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας όπου διατυπώνεται, η άποψη  για τις  ενδεδειγµένες ενέργειες της   
Υγειονοµικής Υπηρεσίας, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης και µετά την κατάργηση, µε το 
άρθρο 64 παρ. 20 αυτού, της διάταξης του άρθρου 17 της ως άνω Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/8.10.2012 
απόφασης του Υπουργού Υγείας, προβλέφθηκε κοινή διαδικασία διοικητικών µέτρων 
συµµόρφωσης και διοικητικών κυρώσεων για όλες τις επιχειρήσεις του τοµέα τροφίµων, µεταξύ 
των οποίων και τα Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, στην οποία περιλαµβάνονται 
έγγραφες συστάσεις της αρµόδιας υπηρεσίας, πρόταση προς τον διοικούµενο διορθωτικών 
ενεργειών, αναστολή της άδειας λειτουργίας σε περίπτωση µη συµµόρφωσης της ελεγχόµενης 
επιχείρησης προς τις έγγραφες συστάσεις και ως τελευταία κύρωση η ανάκληση της άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας αυτής υπό τις αναφερόµενες στο νόµο προϋποθέσεις. Σύµφωνα µε το  
άρθρο  9  του  Ν 4235/2014 όπως  και από  το  υπό 20527/29.5.2014 έγγραφο  του Υπουργείου  
Εσωτερικών (Τµήµα Οργάνωσης και  Λειτουργίας  ΟΤΑ) ερµηνεύεται οι  ∆ήµοι  της χώρας  
επιβάλλουν διοικητικές  κυρώσεις  σε  ΚΥΕ κατόπιν εισήγησης  της  αρµόδιας  αρχής που  
διενήργησε  τον έλεγχο .  Επειδή  ο µέγιστος επιτρεπόµενος  αριθµός εξυπηρετούµενων 
ατόµων  αποτελεί  υγειονοµικό όρο νόµιµης λειτουργίας ενός  ΚΥΕ σύµφωνα µε την υπό αριθµ. 
Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/ 8.10.2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας αλλά  και  της  νεότερης µε αριθµό 
Υ1γ/ΓΠ/οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Υγειονοµικοί όροι και 
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών και άλλες διατάξεις…» Εποµένως 
προ  της  επιβολής κυρώσεων από  τον ΟΤΑ πρέπει να προηγηθεί η  εισήγηση της Υγειονοµικής 
Υπηρεσίας για συγκεκριµένη  διοικητική κύρωση άλλως  στερείται νοµιµότητας η  σχετική απόφαση  
του αρµοδίου  οργάνου του  ΟΤΑ.Με το αριθ.∆∆Υ&ΚΜ ΜΕΘ:416254(24620)/28-8-2018 έγγραφο του 
Τµήµατος Περ.Υγιενής & Υγειονοµικού ελέγχου της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας 
ΜΕΘ διαπιστώθηκε υπέρβαση της δυναµικότητας και έγιναν συστάσεις στην επιχείρηση για τη 
λειτουργία του κέντρου διασκέδασης σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας. Εποµένως ο  ∆ήµος Θέρµης  
δεσµευόµενος από   την κύρωση της  σύστασης της Υγειονοµικής Υπηρεσίας δεν µπορέι να  επιβάλλει 
την κύρωση  της ανάκλησης της άδειας  

 
 
3.Για το λόγο έλλειψης άδειας εισόδου- εισόδου από το αγρ/χιο 713 του ∆ήµου Θέρµης στη 
δηµοτική οδό. Με το υπό αριθµό  πρωτ. 07/21.4.1999   έγγραφο    της     ∆ιεύθυνσης    Τεχνικών    
Υπηρεσιών της   Νοµαρχιακής Aυτοδιοίκησης  Θεσσαλονίκης  χορηγήθηκε  έµµεση  κυκλοφοριακή  
σύνδεση  των εγκαταστάσεων του  αγροτεµαχίου  µε αριθµό  713 µε  την  οδό που  οδηγεί στο καζίνο, 
µέσω  του  αγροτεµαχίου  713   κυριότητας  του  ∆ήµου Θέρµης. Η ως  άνω σύνδεση δόθηκε  
υπό  την προϋπόθεση  ότι το  αγροτεµάχιο  θα περιφραχθεί  µε  µόνιµη  περίφραξη  στην  πλευρά επί 
της  επαρχιακής  οδού και  η  είσοδος  θα  γίνεται µόνο από  την οδό  που  οδηγεί  στο  καζίνο δια 
µέσω της πρόσβασης  που  έχει  χορηγηθεί από  το ∆ήµο  Θέρµης και ότι   ο  ∆ήµος  Θέρµης  δεν θα  
ανακαλέσει  τη  χορήγηση πρόσβασης  δια  µέσου  του  υπό αριθµό  713  κληροτεµαχίου η  οποία  
δόθηκε  µε  το  υπό αριθµό 6914/24.12.1998  έγγραφο του  τότε ∆ηµάρχου Θέρµης. Η  εν λόγω 
κυκλοφοριακή  σύνδεση  χορηγήθηκε στον Ιγνάτιο  Μάγκο, µισθωτή τότε  του όµορου  µε αριθµό  712 
αγροτεµαχίου  µετά  των  εντός  αυτού  κέντρων διασκέδασης  και  βάσει αυτής αδειοδοτούνται 
διαχρονικά  οι εντός αυτού  εγκαταστάσεις .  Μέχρι  σήµερα  η εν λόγω  άδεια  δεν έχει  ανακληθεί κατ'  
άρθρο 21 του  Κ.∆ιοικ.∆ιαδ. (ν 2690/1999) και  εποµένως δεν  συντρέχει έλλειψη άδειας  εισόδου -
εξόδου . 

 
Β. Αναβάλει τη λήψη απόφασης για την Παρασκευή 31-8-2018 και ώρα 13.00 µ.µ. για το λόγο ότι 
το κατάστηµα «ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ» µε διακριτικό τίτλο «ΟΡΑΜΑ» κάνει χρήση των 
οικοπέδων 714 και 1769α ως χώρο στάθµευσης οχηµάτων και ως έµµεση κυκλοφοριακή σύνδεση 
του αγρ/χιου 712 για τη διέλευσή των οχηµάτων των πελατών του καταστήµατος δηλαδή 
χρησιµοποιεί κυκλοφοριακή σύνδεση  διαφορετική από αυτή που προβλέπεται στην χορηγηθείσα 
άδεια λειτουργίας του κέντρου διασκέδασης, προκειµένου να διαπιστωθεί στο ενδιάµεσο χρονικό 
διάστηµα µε αυτοψία ο ισχυρισµός  της «ENTERTAINMENT PRODUCTIONS I.K..E”  ότι  έχει 
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αποκλεισθεί µε µόνιµο τρόπο (ηλεκτροκόλληση)  η πρόσβαση στο αγρ/χιο 712 µέσω των ανωτέρω 
αγρ/χίων και ότι  δεν χρησιµοποιείται πλέον διαφορετική έµµεση κυκλοφοριακή σύνδεση σε σχέση 
µε αυτήν που προβλέπεται στην χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.  

 
Η παρούσα απόφαση µπορεί να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ενώπιον 
του Συντονιστή της αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη 
δηµοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε 
πλήρη γνώση αυτής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018. 
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης οι προβλεπόµενες για την 
άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής  ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης προθεσµίες αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και µέχρι την 
έκδοση απόφασης επ’αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσµίας τπου άρθρου 24 
του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας ο οποίος κυρώθηκε µε το Ν. 2690/1999 

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 35/2018 
 

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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