ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ'αριθ.2/2011 πρακτικό συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 8/2011
Περίληψη
Mη
ανάκληση
της
υπ’
αρ.
10963/2.11.2005
άδειας
ίδρυσης
και
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος
«αναψυκτήριο»
της
ΓΚΟΥΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Σήμερα στις 18 Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας
Παρασκευή και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής στο γραφείο του Προέδρου, ύστερα από την με
ημερομηνία 14 -2 -2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε
όλα τα μέλη σύμφωνα με τα άρθρο 75
του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και επί συνόλου 9
μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη.
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Απόντες

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης Πρόεδρος Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
Κατίνα Κοστογλίδου
Εμμανουήλ Γουναράς
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Αργύριος Γκαμπέσης
Αριστομένης Λαζαρίδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Δημήτριος Δάσκαλος(αναπ.Θεοδωρίδη)

Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από την υπάλληλο
Παρασκευή Παυλίδου
Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη της επιτροπής το από 19.1.2011 εισηγητικό
σημείωμα της αντιδημάρχου Ε.Αρχοντάκη-Γεωργίου , που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με την παρ. 5 του άρθ. 80 του Ν. 3463/8-6-06 η
αρμοδιότητα για την χορήγηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων
των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ανήκει στους Δήμους και
τις Κοινότητες. Με το άρθ. 80 παρ. 6 του ίδιου Νόμου ρυθμίζονται θέματα
που αφορούν την ανάκληση, αφαίρεση και προσωρινή αφαίρεση των
αδειών και την σφράγιση των πιο πάνω καταστημάτων.
Με το άρθ. 73 παρ. 1 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) ανατίθεται στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μεταξύ άλλων και η αρμοδιότητα για την

ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της αδείας ίδρ. & λειτουργίας
καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και
δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου.
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. 6 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής
Διάταξης θεωρείται ίδρυση νέου καταστήματος ή εργαστηρίου ή
εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος και συνεπώς απαιτείται νέα
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τούτου η μεταφορά ή επέκταση ή αλλαγή ή
μεταβίβασή του, καθώς και η ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών
όρων λειτουργίας του, εκτός αν, κατά τις διαπιστώσεις της αρμόδιας
Υγειονομικής Υπηρεσίας, η γινομένη τροποποίηση είχε σαν συνέπεια τη
βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών λειτουργίας τούτου.
Ακόμη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 10 παρ. 3 & 4 του Ν.
3028/28-6-02 (ΦΕΚ Α 153) περί προστασίας των αρχαιοτήτων: «3. Η
εγκατάσταση ή η λειτουργία βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή εμπορικής
επιχείρησης, η τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών ή άλλων εγκαταστάσεων,
η επιχείρηση οποιουδήποτε τεχνικού ή άλλου έργου ή εργασίας, καθώς
και η οικοδομική δραστηριότητα πλησίον αρχαίου επιτρέπεται μόνο μετά
από έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από
γνώμη του Συμβουλίου. Η έγκριση χορηγείται εάν η απόσταση από
ακίνητο μνημείο ή η σχέση με αυτό είναι τέτοια ώστε να μην κινδυνεύει
να επέλθει άμεση ή έμμεση βλάβη αυτού λόγω του χαρακτήρα του έργου
ή της επιχείρησης ή της εργασίας.
4. Για κάθε εργασία, επέμβαση ή αλλαγή χρήσης σε ακίνητα μνημεία,
ακόμη και αν δεν επέρχεται κάποια από τις συνέπειες της παραγράφου 1
σε αυτά, απαιτείται έγκριση που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού
Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου.»
Στη Βέροια και στην οδό Προφ. Ηλιού 5 λειτουργεί κατάστημα
«ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 10963/2-11-2005 άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. που χορηγήθηκε από το Δήμο Βεροίας στο
όνομα της Γκούμα Ελευθερίας του Ιωάννη, με δυνατότητα ανάπτυξης:
α)δέκα (10) καθισμάτων εντός του καταστήματος και β)τεσσάρων (4)
καθισμάτων σε δημοτικό υπαίθριο χώρο (συνημμένο έγγραφο 1).
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 3640/1-12-2010 έγγραφό της (συνημμένο έγγραφο
2) η 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων μας γνώρισε ότι έπειτα από
καταγγελίες και αυτοψία διαπιστώθηκε ότι τρία καταστήματα που
λειτουργούν πέριξ του Ι. Ναού – μνημείου της Αγ. Άννας αναπτύσσουν
τραπεζοκαθίσματα στο άμεσο περιβάλλον του Ι. Ναού – μνημείου, χωρίς
τις απαιτούμενες εγκρίσεις από την Υπηρεσία αυτή. Το ένα εξ αυτών
είναι το εν λόγω κατάστημα της κ. Γκούμα.
Με το αρ. πρωτ. 11409/22-12-2010 έγγραφό μας (συνημμένο έγγραφο 3)
–το οποίο θυροκολλήθηκε με απόδειξη στις 27-12-2010- ειδοποιήθηκαν οι
ενδιαφερόμενοι να απομακρύνουν άμεσα όλα τα τραπεζοκαθίσματα και
τα τυχόν πλαστικά πετάσματα από τον περιβάλλοντα χώρο του ως άνω Ι.

Ναού – μνημείου και να λειτουργούν τα καταστήματά τους σύμφωνα με
τους όρους των αδειών ίδρ. & λειτουργίας που κατέχουν. Επιπλέον, τους
δόθηκε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, εντός της οποίας θα
έπρεπε να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για τις ενέργειές τους αυτές.
Μέχρι σήμερα η ως άνω καταστηματάρχις δεν έχει ανταποκριθεί στην
ειδοποίησή μας αυτή.
Από τα προεκτεθέντα προκύπτει σαφώς ότι η Γκούμα Ελευθερία του
Ιωάννη, κατά τη λειτουργία του καταστήματός της ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ
στην οδό Προφ. Ηλιού 5 στη Βέροια, αναπτύσσει τραπεζοκαθίσματα στο
άμεσο περιβάλλον του Ι. Ναού Αγ. Άννης, α)χωρίς αυτό να προβλέπεται
από την άδεια που χορηγήθηκε από την Υπηρεσία μας, γεγονός που
συνιστά επέκταση του καταστήματος και β)χωρίς την απαιτούμενη
έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού (11η
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων). Για τους λόγους αυτούς και
προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω παράνομη λειτουργία αυτού,
παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει για την
ανάκληση ή μη της άδειας αυτής και τη σφράγισή του, σύμφωνα με τις
παρ. 6 & 9 του άρθ. 6 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης. Συνημμένα
υποβάλλονται φωτοαντίγραφα των
σχετικών εγγράφων που
αναφέρονται παραπάνω (1-3).
Και κάλεσε την επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Είναι εδώ η ενδιαφερόμενη;
Αντιπρόσωπος Γκούμα : Ναι είμαι ο σύζυγός της ως εκπρόσωπός
της.
Πρόεδρος: Τι έχετε να μας πείτε;
Αντιπρόσωπος
Γκούμα:
Έχουμε
απομακρύνει
τα
τραπεζοκαθίσματα από τον άμεσο περιβάλλον του Ιερού Ναού της Αγίας
Άννας και λειτουργώ σύμφωνα με την άδεια.
Πρόεδρος: Προτείνω τη μη ανάκληση της άδειας. Συμφωνείτε;
Μέλη: Ναι.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού
έλαβε υπόψη :
1.- Το από 19-1-2011 εισηγητικό σημείωμα της αντιδημάρχου
Ε.
Αρχοντάκη-Γεωργίου
2.- Την αριθ. 10963/2.11.2005 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος
«αναψυκτήριου» που εκδόθηκε από τον Δήμο Βέροιας σύμφωνα με
την οποία υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης δέκα(10) καθισμάτων
εντός του καταστήματος και τεσσάρων(4) καθισμάτων σε δημοτικό
υπαίθριο χώρο.
3.- Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 3640/1.12.2010 έγγραφο της 11ης Εφορείας
Βυζαντινών αρχαιοτήτων η οποία μας γνώρισε ότι έπειτα από
καταγγελίες και αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα έχει

αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα στο άμεσο περιβάλλον του Ι.Ναού –
μνημείου της Αγ. Άννας
4.- Τις παρ. 3 & 4 του άρθρου 10 Ν.3028/28.6.02 (ΦΕΚ Α153) περί
προστασίας των αρχαιοτήτων
5.- Την υπεύθυνη δήλωση της Γκούμα Ελευθερίας με την οποία
δηλώνει ότι έχει απομακρύνει τα τραπεζοκαθίσματα από τον
περιβάλλοντα χώρο του Ι.Ναού Αγίας Άννας και λειτουργεί
σύμφωνα με την άδεια.
6.- Τις παρ. 5 & 9 του αρθ. 6 της Αιβ/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης.
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ87Α)και της
παρ.5 του αρ.80 του Ν.3463/06
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη μη ανάκληση της υπ’ αρ. 10963/2.11.2005 άδειας ίδρυσης
και
λειτουργίας
καταστήματος
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
«αναψυκτήριο» της ΓΚΟΥΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, που βρίσκεται στη Βέροια
επί της οδού Προφήτη Ηλία 5.
Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό

8/2011

.................................................................…………………….………………………...............................

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η
συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κατίνα Κοστογλίδου
Εμμανουήλ Γουναράς
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Αργύριος Γκαμπέσης
Αριστομένης Λαζαρίδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Δημήτριος Δάσκαλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 25-2-2011
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

