ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 13/ 2017 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 55 / 2017.
Περίληψη
Αποδοχή αιτήματος του Μάρκου Κακούλη του Ιωάννη
για ανάκληση της αριθμ. 54/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ.
Σήμερα στις 07-08-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε σε Τακτική
Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 31-07-2017 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7
μέλη.
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Παρόντες
Θεόφιλος Κορωνάς
Γεώργιος Ορφανίδης
Γεώργιος Σοφιανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Θεόδωρος Τέτος
Στέργιος Διαμάντης
Γεώργιος Γουλτίδης
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Απόντες
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Ηλίας Τσιφλίδης

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δέχθηκε η Επιτροπή ομόφωνα
να συζητήσει και να αποφασίσει για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’
αριθμ. 27769/7-8-2017 αίτηση του επιχειρηματία κου Μάρκου Κακούλη.
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Σήμερα μας κατατέθηκε η αίτηση, του κου Μάρκου Κακούλη για το κατάστημα
του με την επωνυμία Floretta, για ανάκληση της 54/2017 απόφασης της ΕΠΖ για ανάκληση
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. διότι προσκομίζει έγγραφο της αρχαιολογίας,
υπογεγραμμένο από την αρχαιολόγο κ. Αγγελική Κοτταρίδη, Προϊσταμένη της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Ημαθίας, το οποίο αναφέρει ότι ο όρος που εξέλειπε και έγινε ανάκληση της
αδείας του καταστήματος του δεν είναι πλέον απαραίτητος για την αρχαιολογία. Το θέμα
ήρθε σήμερα ως έκτακτο γιατί στις 16-08-2017 έχει οριστεί από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κο
Ασλάνογλου σφράγιση του καταστήματος καθώς επίσης το γεγονός ότι η επιτροπή δεν θα
συνεδριάσει ξανά ως τις 16-08-2017 και πιθανόν ούτε και τον υπόλοιπο μήνα.
Ο κος Κακούλης με την αίτηση του μας προσκομίζει και το 1-8-2017 έγγραφο της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας διαβάζω την τελευταία παράγραφο του έγγραφου μου μας
ενδιαφέρει « ……Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη την από 01-08-2017 αίτηση καθώς
και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.3 του Νόμου 3028/2002 Για την Προστασία των
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, εκτιμάει ότι με την
προσαρμογή στους υπόλοιπους τιθέμενους όρους η εικόνα της πρόσοψης του καταστήματος
δεν προκαλεί πλέον έμμεση (αισθητική) βλάβη στον παρακείμενο ναό και ως εκ τούτου δεν
έχει αντίρρηση για την απαλλαγή από τον όρο 6 της απόφασης μας και πρόσθετο όρο που
τέθηκε από το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας κατά την 461η/22-072017 συνεδρίασή του.….». Να θυμίσω ότι ο όρος 6 είχε τεθεί με την από 18-8-2016 έγγραφο
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας. Άρα θα πρέπει να ανακαλέσουμε την 54/2017 απόφαση
για ανάκληση εξαιτίας της εξάλειψης των λόγων για τους οποίους αυτή εκδόθηκε.

Επίσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.914/1989 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλιου του
Κράτους «Σε περιπτώσεις που ανεκλήθη άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για
παράβαση της διατάξεως της παρ. 5 του άρθρου 6 της Αιβ/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης,
μπορεί η Αστυνομία να επαναχορηγήσει την ανακληθείσα άδεια αν ο ενδιαφερόμενος επανέφερε
το κατάστημα στην αρχική του κατάσταση.»
Ομοίως, με την υπ’ αρ. 150/1985 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
«Σε περίπτωση ανακλήσεως αδείας λειτουργίας καταστήματος λόγω ουσιωδών τροποποιήσεων
αυτού, και επαναφοράς τούτου στην προτέρα του κατάσταση, δύναται η Υπηρεσία να
επαναχορηγήσει την άδεια, αν όμως υπάρχει διαμαρτυρία των περιοίκων για διατάραξη της
κοινής ησυχίας οφείλει να εξετάσει το βάσιμο αυτής και σε καταφατική περίπτωση να αρνηθεί
την επαναχορήγηση της αδείας.»
Στην περίπτωση μας δεν είχαν παραβιαστεί υγειονομικές αλλά άλλες διατάξεις και
συγκεκριμένα η έλλειψη σύμφωνης γνώμης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας. Με το 1-82017 έγγραφο της όμως δηλώνει ότι δεν έχει αντίρρηση για την απαλλαγή από του όρου 6
οποίος είχε τεθεί στο 18-8-2016 έγγραφο της και αποτέλεσε την αιτία ανάκλησης της άδειας
του ΚΥΕ. Υπάρχουν ερωτήσεις; Όχι. Θέλει ο κος Κακούλης να λάβει το λόγο; Όχι.
Συμφωνείτε να γίνει ανάκληση της υπ’αριθμ.54/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ., εξαιτίας της
εξάλειψης των λόγων για τους οποίους αυτή εκδόθηκε;
Μέλη: Ναι (ομόφωνα).
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Την με αρ.πρωτ.27769/07-08-2017 αίτηση του Μάρκου Κακούλη
3. Το από 01-08-2017 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας.
4. Τη με αριθ. 54/2017 απόφαση της ΕΠΖ.
5. Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α)Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β)Αποδέχεται το αίτημα του Μάρκου Κακούλη του Ιωάννη και ανακαλεί την υπ’
αριθμ.54/2017 απόφαση της, εξαιτίας της έγκαιρης και άμεσης εξάλειψης των λόγων για τους
οποίους αυτή εκδόθηκε.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 55/ 2017.
......................................................…………………….……………………………………….
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Τα μέλη
Ο Πρόεδρος

Θεόφιλος Κορωνάς

Γεώργιος Ορφανίδης
Γεώργιος Σοφιανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Θεόδωρος Τέτος
Στέργιος Διαμάντης
Γεώργιος Γουλτίδης

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια, 10-08-2017
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

