
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 
 

 

Από το πρακτικό της αριθ.8/2011  συνεδρίασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆.Αλεξάνδρειας 

 
Αριθµός απόφασης:54/2011 
 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για οριστική αφαίρεση ή µη    
                         της  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας κατ/τος                       
                         υγειονοµικού ενδιαφέροντος του Χαζαρίδη Αποστόλου. 
                          
 

 
Στην Αλεξάνδρεια και στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού καταστήµατος, σήµερα 

στις 27η του µηνός Ιουλίου   του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη   και ώρα 13:00 συνήλθαν σε τακτική 
συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου  73  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), τα µέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής      ύστερα από την µε αριθ. πρωτ. 29214/21-7-2011      έγγραφη 
πρόσκληση του κ.Προέδρου. η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010. 
 

Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των εννέα   
 (9) µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παραβρέθηκαν  πέντε  (5) µέλη, ονοµαστικά ως 
εξής: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ          ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γκαβαρδίνας Νικόλαος                                              1. Κωτούλας Χρήστος 
2. Βουλγαροπούλου Μαρία                                           2. Γκιορτζής ∆ηµήτριος   
3. Ανδρονίδης Σάββας                                                    3. Βενιόπουλος Κωνσταντίνος 
4. Κιοσέογλου Ιερεµίας                                                  4. Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης 
5. Ναλµπάντης Κωνσταντίνος 
 
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πάντου Βασιλική, τακτική υπάλληλο του 
∆ήµου Αλεξάνδρειας, του κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικού µε Α΄Βαθµό. 
  
    Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2ο θέµα  
εκτός της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: η οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας των ΚΥΕ αποτελεί διοικητική κύρωση. Σύµφωνα µε το άρθρο 73  παρ. 1 
περ. 2 του Ν. 3852/2010 η  αρµοδιότητα για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση 
της άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας των κατ/των, επιχειρήσεων και λοιπών 
εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του ∆ήµου, ανήκει στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία οφείλει µέσα σε είκοσι (20) µέρες από την 



συνδροµή των σχετικών προϋποθέσεων να λάβει  σχετική απόφαση. Αµέσως µετά ο 
∆ήµαρχος είναι υποχρεωµένος, εφόσον λήφθηκε απόφαση για οριστική αφαίρεση 
άδειας να προχωρήσει  στην   εντολή για την σφράγιση του κατ/τος. Η οριστική 
αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας προβλέπεται από τη νοµοθεσία στις 
εξής περιπτώσεις: 
-Υποχρεωτικά 
. όταν ο κάτοχος της άδειας έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ορισµένα αδικήµατα 
που αναφέρονται στο νόµο (ιδίως άρθρο. 1 παρ. 2 και άρθρο 2 παρ. 1 Π∆ 180/1979) 
. όταν παραβιάστηκε η σφράγιση και τέθηκε σε λειτουργία το κατάστηµα ύστερα από 
απόφαση προσωρινής αφαίρεσης της άδειας (άρθρο 2 παρ. 4 Π∆ 180/79) 
-∆υνητικά 
.όταν έχουν επιβληθεί τρεις αποφάσεις προσωρινής αφαίρεσης της άδειας και 
βεβαιώθηκε εκ νέου παράβαση εντός του έτους από την έκτιση της τελευταίας 
προσωρινής αφαίρεσης (άρθρο 2 παρ. 2 εδάφ. β΄ Π∆ 180/79) 
.όταν στο ΚΥΕ γίνεται διακίνηση ή χρήση ναρκωτικών, λαµβάνουν χώρα «σοβαρές 
αταξίες αντικοινωνικού χαρακτήρα» ή συχνάζουν αντικοινωνικά, κακοποιά κ.λ.π. 
άτοµα (άρθρο 2 παρ. 3 Π∆ 180/79) ήδη έχει γίνει προσωρινή αφαίρεση της άδειας 
γι΄αυτούς τους λόγους, αλλά οι τελευταίοι εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την εν 
λόγω προσωρινή αφαίρεση. 
 Σύµφωνα µε την από 27-7-2011 εισήγηση της αρµόδιας υπαλλήλου του 
∆ήµου για το κατάστηµα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» του κ. Χαζαρίδη Αποστόλου του 
Παναγιώτη, που βρίσκεται επί της οδού ∆.Βετσοπούλου 34, έχουν περιέλθει στην 
υπηρεσία του ∆ήµου έγγραφα από το Αστυνοµικό  Τµήµα Αλεξάνδρειας, σύµφωνα 
µε τα οποία το παραπάνω κατάστηµα έχει, εντός του έτους, παραβάσεις των 
διατάξεων κοινής ησυχίας και του έχουν επιβληθεί από την υπηρεσία µας, τρεις 
αποφάσεις προσωρινής αφαίρεσης της άδειας.  
 Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παραβρέθηκε εκπρόσωπος 
του προαναφερθέντος καταστήµατος  ο οποίος διαβεβαίωσε ότι εφεξής ο ιδιοκτήτης 
του καταστήµατος θα φροντίσει ώστε να µην βεβαιωθούν νέες παραβάσεις σε βάρος 
του καταστήµατός του.                               
   

Στην συνέχεια  ο πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της  Ε.Π.Ζ. να αποφασίσουν 
σχετικά. 
 
 
 
                                         Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του προέδρου  
2. Το άρθρο 73 παρ. 1 περ. 2 του Ν. 3852/2010 
3. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 εδάφ. β΄του Π.∆. 180/1979 
4. Την εισήγηση  της αρµόδιας υπαλλήλου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 Α. Να µην επιβληθεί οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του κατ/τος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ» του Χαζαρίδη Αποστόλου, που βρίσκεται επί της οδού 
∆.Βετσοπούλου 34 Αλεξάνδρειας, καθότι η σχετική νοµοθεσία είναι δυνητική και όχι 



υποχρεωτική (Π.∆. 180/79) και επί πλέον δόθηκε από τον εκπρόσωπο του κατ/τος η 
διαβεβαίωση ότι το εν λόγω κατάστηµα  θα συµµορφωθεί. 
  
 Β. Αν βεβαιωθούν νέες παραβάσεις που θα οδηγήσουν  σε νέα προσωρινή 
αφαίρεση της  άδειας τότε το θέµα λόγω της σοβαρότητάς του θα παραπεµφθεί προς 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 54.        
 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση 
και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό. 
 
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασµα                Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής          
  Αλεξάνδρεια 3-8-2011      Ο Πρόεδρος                             Τα Μέλη 
Ο Πρόεδρος                                                         Έπονται υπογραφές 
 
 
Γκαβαρδίνας Νικόλαος 
 


