ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 28/2015 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αριθ. απόφ. 133/2015
Περίληψη

Ανάκληση της 130/2015 απόφασης της Δ.Κ. Βέροιας.

Στη Βέροια, σήμερα, 16/11/2015 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος
του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Βέροιας του Δήμου Βέροιας, ύστερα από την 28/12-11-2015 πρόσκληση της προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ (πρόεδρος)
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
3. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
4. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
5. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
6. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν από τον Συμεών Καραγαβριηλίδη, υπάλληλο Δήμου
Βέροιας.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου
το από 12-11-2015 εισηγητικό σημείωμα της Προέδρου Γκόγκα Ελένης, που έχει ως εξής :
Με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» το συμβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας ασκεί τις
ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων
και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
β) αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής...
Με την με αριθμό 130/2015 απόφασή μας αποφασίσαμε ομόφωνα την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος στον AWAIS ULLAH του BASHIR-AHMED για το κατάστημά του «ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ με συγκρότηση ΜΠΑΡ» στην οδό ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 85.
Επειδή, όπως και σε πολλές παρόμοιες περιπτώσεις, οι πολίτες βιάζονται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά
στην εφορία για έναρξη εργασιών και η Δημοτική Κοινότητα δε θέλει να παρεμποδίζει την όλη διαδικασία ειδικά στις
μέρες μας που οι συμπολίτες μας πλήττονται από ανεργία, έγινε η συνεδρίαση εσπευσμένα. Υπήρχε απαρτία αλλά
μερικά μέλη του Συμβουλίου μας δεν στάθηκε δυνατό να ειδοποιηθούν για να εκφέρουν τις απόψεις τους επί του
θέματος. Επίσης στην ανωτέρω απόφαση εκ παραδρομής δεν γράφτηκε ο λόγος του κατεπείγοντος της έκτακτης
συνεδρίασης, που σας προανέφερα.
Υπήρξε ειδική διοικητική προσφυγή από έναν πολίτη που είχε έννομο συμφέρον ενώπιον του Ελεγκτή
Νομιμότητας της.
Έκανα ερώτημα προς τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου (ακολουθεί συνημμένα) ο οποίος προτείνει να
προχωρήσουμε στην ανάκληση της 130/2015 απόφασής μας και να συζητήσουμε το θέμα σε νέα συνεδρίαση.
Επισυνάπτω και την απάντησή του.
Εισηγούμαι στο συμβούλιό μας να αποφασίσει την ανάκληση της 130/2015 απόφασής μας και να
συζητήσουμε εκ νέου το θέμα σε επόμενη συνεδρίασή μας.
κ.Τζήμα-Τόπη Συρμούλα: Το εισηγητικό είναι αποκαλυπτικό. Υπήρχε απαρτία αλλά δεν στάθηκε δυνατό να
ενημερωθούν τα μέλη. Πολλές φορές πράγματι γίνεται γρήγορα, αλλά δεν γίνεται κατεπείγον αλλά κοινή συναινέσει.
Θεωρώ ότι προσβλήθηκε το Σώμα. Αν θέλουμε αυτό το όργανο, στο οποίο μας ψήφισαν οι πολίτες της Βέροιας, να
λειτουργούμε κατ’ αυτό τον τρόπο, θεωρώ ότι οφείλετε να παραιτηθείτε. Αν χειριζόμαστε τέτοιες καταστάσεις με
σύντομες διαδικασίες και θέλουμε η Δημοτική Κοινότητα να καταστεί πειθήνιο όργανο του Δημάρχου ή του
οποιουδήποτε επιχειρηματία που θα μας πάρει τηλέφωνο, πραγματικά λυπάμαι για το ρόλο μου σ’ αυτό το όργανο.

Άρα προκύπτουν δύο ζητήματα: Ένα είναι το διαδικαστικό και της νομιμότητας της πράξης. Η διαδικασία δεν έγινε
νόμιμα όπως είπατε κυρία Πρόεδρε. Αυτό για σας είναι ένα ψιλό γράμμα οπότε πρέπει να κάνουμε ανάκληση. Δεν
τηρήθηκε και η διαδικασία του κατεπείγοντος, δεν θα πω για τρεις μέρες, δεν έγινε ούτε μια μέρα πριν η πρόσκληση.
Κι ένα δεύτερο ζήτημα πέραν του πολιτικού της υποβάθμισης του Οργάνου υπάρχει και θέμα παράβασης καθήκοντος,
Και καλώ τα μέλη να συνετιστούν την ευθύνη που έχουν αν υπέγραψαν αυτή την απόφαση πριν δέκα μέρες, διότι
επίσης σύμφωνα με την έρευνα που έκανα ο φάκελος είναι ελλιπής. Δεν υπήρχε ούτε χαρτί Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
μέσα και πολλά άλλα έγγραφα που λείπουν και μάλλον, προφανώς αυτός ήταν ο λόγος για την επίσπευση της
διαδικασίας. Άρα, από την μία δεν θα ψηφίσουμε ούτε υπέρ της ανάκλησης γιατί έτσι είναι σα να σας δίνουμε
συγχωροχάρτι κάθε φορά που κάποιος επιχειρηματίας ζητά να του βγει η άδεια σε μια μέρα, εμείς θα πρέπει να
συζητάμε και την ανάκληση των αποφάσεών σας. Σε καμία περίπτωση. Ούτε κατά της ανάκλησης, γιατί μια τέτοια
απόφασή μας σημαίνει ότι αποδεχόμαστε πως η απόφαση που πάρθηκε εξακολουθεί να παράγει τα έννομα
αποτελέσματα, δηλαδή το κατάστημα αυτό του οποίου δεν γνωρίζω ούτε τους νυν ούτε τους πρώην καταστηματάρχες,
θα πρέπει να λειτουργήσει νομίμως διότι έχουμε βάσιμες πληροφορίες ότι ο φάκελός του είναι ελλιπής και κακώς θα
λειτουργούσε. Επίσης ο φάκελος έχει οδηγηθεί στον Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης και στη δικαιοσύνη. Άρα το όργανο
σήμερα δεν νομιμοποιείται να ασχοληθεί με την ανάκληση της απόφασης, ούτε υπέρ ούτε κατά, άρα θα αποχωρήσω
και θα απέχω από τη διαδικασία. Εσείς μπορείτε να πάρετε τις ευθύνες των πράξεών σας, να συνεχίσετε την
παράνομη ενέργεια που ξεκινήσατε, δεν θα γίνουμε συνένοχοι, δεν θα συνηγορήσω σ’ αυτό.
Πρόεδρος: Λυπάμαι για όσα άκουσα. Το πρόβλημά σας είναι ότι δεν είστε πρόεδρος της δημοτικής
κοινότητας. Το αν θα παραιτηθώ ή όχι είναι δικό μου θέμα και δεν θα μου το υποδείξετε εσείς. Όλα όσα είπατε δεν
ευσταθούν. Δεν ξέρω πως τα γνωρίσατε, η αρχαιολογία δεν έχει κανένα πρόβλημα, είχε δώσει έγγραφο παλαιότερα
και ισχύει, για όποιο θέμα υπάρχει το Γραφείο Αδειών ελέγχει κάθε φορά. Να ανακαλέσετε για ότι είπατε περί
παρανομίας, δεν ήρθατε εδώ να μας δικάσετε. Ποια Βέροια μιλάει γι’ αυτά τα θέματα; Δεν είχαμε ούτε κανέναν δόλο
ούτε κανένα συμφέρον για να προχωρήσουμε στην προέγκριση. Είναι μια απλή προέγκριση κι όχι άδεια ίδρυσης κι
εσείς βρήκατε τρόπο να κάνετε το θέμα πολιτικό και να κάνετε την αντιπολίτευση που ξέρετε να κάνετε γιατί επί της
ουσίας εδώ κι έναν χρόνο τίποτε δεν προσφέρατε στη Δημοτική Κοινότητα, ούτε ιδέες, ούτε συνεργαστήκατε σε κάτι
σαν σύμβουλος. Σταματήστε να μας απειλείτε ότι θα πάει το θέμα στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν όλα τα έγγραφα και θα
πάνε στην Αποκεντρωμένη. Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου πρότεινε να προχωρήσουμε στην ανάκληση. Άνθρωποι
είμαστε, κάναμε ένα σφάλμα, δεν ειδοποιήσαμε με e-mail τους συμβούλους αλλά τηλεφωνικά. Να σας θυμίσω πόσες
φορές, με τα λόγια τα δικά σας «βάλε με Ελένη παρών, τα είδα τα εισηγητικά» και σου εξηγούσα παρούσα δεν μπορώ
να σε βάλω αν δεν είσαι. Όσο είμαι πρόεδρος δεν έχει γίνει καμία παρανομία, ούτε και σ’ αυτό το θέμα έγινε κάποια
παρανομία, γιατί όποια έγγραφα μας εισηγήθηκε το Τμήμα Αδειών ήταν έγκυρα και νόμιμα. Το διαδικαστικό θέμα
που έγινε εκ παραδρομής, μιας και είχε κατάληψη το Δημαρχείο εκείνη τη μέρα και δεν μπόρεσε ο Γραμματέας να
στείλει email.Κι εσείς χτυπάτε εμένα αλλά βλάπτετε κι άλλους ανθρώπους. Το πρόβλημά σας είναι ότι δεν γίνατε
πρόεδρος. Μάλλον έπρεπε να βάλετε με άλλον συνδυασμό.
κ.Λελεκάκης: Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. 1)Δίνουμε προέγκριση. Δεν λειτουργεί κανένας με αυτήν.
Είναι μόνο για να βγάλει κάποιος ΑΦΜ. Αν κάποιος λειτουργεί με την προέγκριση είναι δικό του πρόβλημα. Εμείς
δεν δίνουμε άδεια λειτουργίας με την προέγκριση. 2) Η αρχαιολογία δεν απαιτείται παντού, σε περιοχές της Βέροιας.
Μπορεί να μην απαιτείται καν σε κάποιες περιπτώσεις. Εγώ θα συμφωνήσω σε ένα θέμα με την κ.Τζήμα. Προτείνω
να μην ανακαλέσουμε, να ισχύσει η αρχική απόφαση. Ο προσφεύγων κατά της απόφασης δεν ήρθε καν να στηρίξει
την προσφυγή του. Ο νομικός σύμβουλος δίνει απλά μια γνωμάτευση. Είμαστε ένα αιρετό όργανο, μπορούμε να
ψηφίσουμε αυτό που θέλουμε. Κανένας νομικός σύμβουλος του Δήμου δεν ασκεί πολιτική. Αν θεωρούμε ότι η
απόφασή μας είναι σωστή κι ας έγινε με αυτή τη διαδικασία, η ουσία στην πολιτική είναι η ουσία της απόφασης. Κι η
απόφασή μας ήταν να δώσουμε την προέγκριση γρήγορα σε ένα μαγαζί που είχε θετικό εισηγητικό από την αρμόδια
υπηρεσία, για να πάει να βγάλει ΑΦΜ. Δεκαπέντε μέρες μετά θα περάσει δημοτικό συμβούλιο κι αν δεν έχει τα χαρτιά
θα τον κόψουν εκεί. Το να το ανακαλέσουμε και να ψηφίσουμε μια εβδομάδα μετά, τι νόημα έχει;
Πρόεδρος: Πρέπει να το ανακαλέσουμε, διότι βρέθηκε πολίτης που έκανε ένσταση, δημοτικός σύμβουλος που
μιλούσε, και δεν απάντησε στο τηλέφωνο σημαίνει ότι δεν ενημερώθηκε, άρα δεν ενημερώθηκαν όλοι οι σύμβουλοι
και ο νομικός σύμβουλος μας λέει ότι πρέπει να ανακληθεί. Θεωρώ ότι πρέπει να ανακληθεί καθότι δεν ειδοποιήθηκε
μέλος του συμβουλίου μας.
κ.Τζήμα-Τόπη Συρμούλα: Η όποια κριτική μου έχει να κάνει με τον θεσμό. Δεν έχω τίποτε με τα πρόσωπα.
Και ο λόγος για τον οποίο έχουν πέσει όλες οι προσπάθειές μου στο κενό με αυτό το όργανο, είναι γιατί δεν μπορώ να
συνεργαστώ σε καταστάσεις που μας θέλουν πειθήνια όργανα. Όταν επιτροπές και πρόσωπα έχουν οριστεί με το πώς
θα μας καθοδηγήσει η αντιδημαρχεία κλπ. Έχουμε πρωτοβουλίες; Ακόμη και τα θέματα τα εισηγούνται οι
αντιδήμαρχοι αντί για το όργανο. Αν πάντα πρέπει να εισηγούμαστε θετικά, χωρίς να εκφέρουμε άποψη…
Πρόεδρος: Επαναλαμβάνω. Ένα απλό θέμα το κάνετε πολιτικό. Προχωρούμε στην ψηφοφορία υπέρ της
ανάκλησης της απόφασης.
Η κ. Τζήμα-Τόπη Συρμούλα αποχώρησε, μη συμμετέχοντας στην ψηφοφορία. Υπέρ ψήφισαν πέντε (5)
σύμβουλοι και μία (1) σύμβουλος ψήφισε παρούσα.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 12-11-2015 εισηγητικό σημείωμα της Προέδρου Γκόγκα Ελένης.
2. Την με αριθμ.130/2015 προηγούμενη απόφαση της Δ.Κ.
3. Την από 12/11/2015 γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικών Συμβούλων του Δήμου.
4. Τις απόψεις των μελών.

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Ανακαλεί την 130/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας αποφασίζει την εκ νέου συζήτηση του
θέματος προέγκρισης του καταστήματος της ανωτέρω απόφασης σε επόμενη συνεδρίαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 133/2015.
………………………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
2. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
3. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
5. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
6. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Βέροια 17/11/2015
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
…………………………….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ταχ.διευθ. :Μητροπόλεως 55
Τηλέφωνο :2331350594

Βέροια 17-11-2015
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 133/2015
Απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:

Ανάκληση της 130/2015 απόφασης της Δ.Κ. Βέροιας.

Σας κοινοποιούμε την αρ. 133/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για να λάβετε γνώση και
ανάλογη εφαρμογή.

Η Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

Κοιν.:
1.Γραφείο Αδειών Καταστημάτων
2. Ενδιαφερόμενος
3. Αρχείο

