ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 22/2016 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αριθ. απόφ. 103/2016
Περίληψη
Γνωμοδότηση για τον καθορισμό της απόστασης των
οικημάτων που χρησιμοποιούνται από εκδιδόμενα επ’ αμοιβή
πρόσωπα από το σχολικό συγκρότημα στην περιοχή
«Γιοτζαλίκια».

Στη Βέροια, σήμερα, 19/10/2016 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Βέροιας του Δήμου Βέροιας, ύστερα από την 21/14-10-2016 πρόσκληση της προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με
ηλεκτρονικό τρόπο ή 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
2. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
4. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
6. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
7. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
2. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν από τον Συμεών Καραγαβριηλίδη, υπάλληλο Δήμου
Βέροιας.
Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου το από 13-10-2016 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Βέροιας Ασλάνογλου Στυλιανού, που
έχει ως εξής :
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 3 παρ. 4 του Ν. 2734/99 (ΦΕΚ 161 Α΄) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει: «4. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων σε διατηρητέα ή
παραδοσιακά κτίρια, καθώς και σε χώρους που δεν είναι κύριας χρήσεως και δεν πληρούν τους όρους του Γενικού
Οικοδομικού Κανονισμού. Επίσης, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σε κτίρια που απέχουν, σε ακτίνα λιγότερο από
200 μέτρα, από ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα
νεότητας, αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία,ξενοδοχεία κατηγορίας τριών (3), τεσσάρων (4) και πέντε (5) αστέρων,
βιβλιοθήκες και ευαγή ιδρύματα, καθώς και από πλατείες και παιδικές χαρές. Με απόφασή του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να αυξάνονται οι προαναφερθείσες αποστάσεις και να καθορίζονται και άλλα
κτίρια, στα οποία δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων, καθώς και οι αποστάσεις
μεταξύ οικημάτων, στα οποία μπορούν τα εν λόγω πρόσωπα να εγκαθίστανται».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 79 παρ. 1 περίπτωση (στ) του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων», οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες εκτός των άλλων: «στ. Προσδιορίζουν τους όρους και
τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων, για τη χορήγηση της άδειας των οποίων είναι αρμόδιοι, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις
για την προστασία του περιβάλλοντος, του αιγιαλού και της παραλίας, της δασικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για
την πυροπροστασία, για τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους, τις διατάξεις του γενικού πολεοδομικού σχεδίου,
του οικοδομικού κανονισμού και τους γενικούς όρους που προβλέπονται από τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.
Μπορούν, επίσης, πέραν των ανωτέρω, να προσδιορίζουν ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την ίδρυση και
εγκατάσταση των ανωτέρω επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων σε περιοχές, που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό
και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες των πόλεων και των οικισμών,
εκτός των περιοχών, για τις οποίες έχουν προσδιορισθεί ειδικότεροι όροι χρήσεων γης».

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθ. 79 του Ν. 3463/2006, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του άρθ. 80 παρ. 3 και του άρθ. 83 του Ν.3852/2010, για την έκδοση τοπικών κανονιστικών
αποφάσεων απαιτείται απόφαση – γνώμη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, εντός των διοικητικών ορίων
της οποίας βρίσκεται η επίμαχη περιοχή και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου αυτού συμμετέχει έπειτα στη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, με δικαίωμα ψήφου επί του θέματος.
Όπως είναι γνωστό, στην περιοχή «Γιοτζαλίκια» της Βέροιας έχει ανεγερθεί ένα σύγχρονο βιοκλιματικό
σχολικό συγκρότημα, στο οποίο στεγάζονται ήδη από 1ης Σεπτεμβρίου 2016 α)το 1ο «Φιλίππειο» Γυμνάσιο και β)το
2ο Γενικό Λύκειο Βεροίας.
Όπως είναι επίσης γνωστό, στην ίδια περιοχή λειτουργούν οικήματα που χρησιμοποιούνται από εκδιδόμενα με
αμοιβή πρόσωπα και συγκεκριμένα α)στην οδό Ρωμανίας 17 (πρώην Ιλιάδος 15) και β)στην οδό Ηρακλέους 161. Το
άμεσο ζήτημα που προκύπτει είναι η γειτνίαση του νέου σχολικού συγκροτήματος με τα οικήματα αυτά, καθώς
βρίσκονται σε απόσταση λίγο μεγαλύτερη από διακόσια (200) μέτρα από αυτό, αλλά δε μπορεί να αποκλειστεί η
διέλευση των μαθητών μπροστά από αυτά προκειμένου να φτάσουν στο σχολείο. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να ληφθεί
υπ’ όψη και το ενδεχόμενο να εκδηλωθεί στο μέλλον ενδιαφέρον για λειτουργία και άλλων οικημάτων με την ίδια
χρήση στην περιοχή αυτή.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καλείται το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βεροίας να εκφράσει τη
γνώμη του για τον καθορισμό ελάχιστης απόστασης των οικημάτων που προορίζονται για χρήση από εκδιδόμενα επ’
αμοιβή πρόσωπα από το σχολικό συγκρότημα στην περιοχή «Γιοτζαλίκια» σε τριακόσια (300) μέτρα.
Πρόεδρος: Είναι το μοναδικό θέμα μετά από απόσυρση στην προηγούμενη συνεδρίαση.
κ.Τζήμα-Τόπη: Συζητήσαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση, ακούστηκαν τοποθετήσεις για το θέμα. Μετά
την ανάγνωση της εισήγησης του αντιδημάρχου δεν υπήρχε μνεία για το ώριμο του θέματος για αναβολή,
σύμφωνα με τον Καλλικράτη, μόνο τότε επιτρέπεται να γίνει αναβολή. Όταν ξεκινά να συζητείται (ουσία ή
αναβολή) είναι θέμα ψηφοφορίας. Υποθέτω ότι μόλις διαφάνηκε ότι δεν θα έχετε την απόφαση που θέλετε είπατε
αναβάλλω, αποφασίζοντας και διατάσσοντας. Πού αναφέρει ο Καλλικράτης ότι μπορεί η Πρόεδρος να αναβάλλει;
Να επανορθώσετε ότι έγινε λάθος ή να μας φέρετε τα πρακτικά. Μη μας υποτιμάτε ως μέλη, έχουμε ρόλο και να
ερχόμαστε με δικές σας εισηγήσεις ή και διαφορετικές.
Πρόεδρος: Φυσικά τιμούμε την ψήφο των συμπολιτών μας. Η εισήγηση ήταν του αντιδημάρχου. Είπα
αναβολή αλλά έκανα φραστικό λάθος, ήταν απόσυρση. Ο αντιδήμαρχος έλειπε και θέλατε εξηγήσεις. Δυόμισι
χρόνια απέδειξα ότι προστατεύω το Σώμα. Δίνω το λόγο στον αντιδήμαρχο κ.Ασλάνογλου.
κ.Ασλάνογλου Στέλιος (αντιδήμαρχος): Έχετε μπροστά σας όλοι την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
(471/2016) που πάρθηκε με πλειοψηφία και είχε μόνο λευκά, κανένα κατά. Επικοινωνήσαμε προφορικά με την
Αποκεντρωμένη που απέρριψε την πρότασή μας. Κάναμε την αύξηση του ορίου των 300 μέτρων για την περιοχή
που έχει ένα σύγχρονο σχολείο. Δείτε την απόφαση. Μίλησε και ο δικηγόρος ενός από τα οικήματα, της οδού
Ρωμανίας, που είναι στα 206 μέτρα και η άδεια λήγει 12/11/2016, διετής. Είχε δοθεί με την αίρεση. Όλες οι άδειες
στην περιοχή με αυτή την αίρεση δίνονται. Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου γνωμοδοτεί κι εμείς στην υπηρεσία
χορηγούμε άδεια. Βασικό είναι τα 200 μέτρα, άλλα οικήματα είναι στα 197,5 μέτρα, του κ. Μπόλη νομίζω. Είναι
4, λειτουργούν 2, τα 3 δεν έχουν οπτική επαφή. Για την απόσταση θα αποφανθεί η Τεχνική Υπηρεσία. Ο νόμος
λέει 200 μέτρα. Για την περιοχή ως Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζουμε να ανεβεί στα 300 μέτρα και είναι γνώμη
πολλών. Επίσης λέει και για παιδικές χαρές, ξενοδοχεία, κλπ η απόσταση.
κ.Τζήμα-Τόπη: Είναι υποκριτικό να μεταφέρουμε τα όρια, λόγω οπτικής επαφής των μαθητών. Αν ένας
χτίσει ή νοικιάσει στα 300 μέτρα, νόμιμα, με κόκκινο φωτάκι, τι θα πούμε εκεί; Μην εθελοτυφλούμε. Τους
μαθητές τους βλάπτουν όσα βλέπουν στο διαδίκτυο, πορνό, κλπ. Να πάει το όριο στα 300 ή 400 μέτρα αλλά για τις
προϋφιστάμενες άδειες; Υπήρχε γνωμοδότηση για οίκους ανοχής από την Νομαρχία με 200 μέτρα και τριετή
άδεια. Ο Δήμος έβαλε όρο για ανάκληση αδειών. Δεν μπήκε αυτούσιος ο όρος στην άδεια, μόνο αν γίνει έναρξη
λειτουργίας του σχολείου. Όταν η νομοθεσία λέει 200 μέτρα και τριετής είναι κατασκεύασμα του Δήμου. Άνοιξε
το σχολείο γρήγορα, γιατί ανανεώνεις τις άδειες; Να τεθεί το θέμα σε νέα βάση, όχι πρόχειρες λύσεις. Υπάρχει
νομοθεσία. Να είμαστε ορθοί σε ότι λέμε.
κ.Ασλάνογλου: Αν υπάρχει πρόβλημα στα 300 μέτρα το κάνουμε 350 μέτρα, όπως ζήτησε κάποιος στον
Τρίλοφο. Σαν Επιτροπή το είδαμε το θέμα. Αν ενοχλεί και η κοινωνία λέει αύξηση θα το κάνουμε. Δεν ισχύει η
πρεμούρα, κάνουμε διοίκηση εδώ. Κανείς δεν ψήφισε κατά. Είναι φαρισαϊσμός. Είχαμε λευκή ψήφο που έδειχνε
άγνοια του θέματος. Επί της ουσίας πρέπει να προλάβουμε Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Δημοτικής Κοινότητα και
Επιτροπή Διαβούλευσης, με χρονική διάρκεια προσκλήσεων μόνο, 13 μέρες, γνωμοδοτούν όλοι και αποφασίζει το
Δ.Σ. Να μεν γνωμοδοτεί η Πρωτοβάθμια Επιτροπή και επιμένω στην εισήγηση.
κ.Κεφαλίδης: Εγώ είχα ζητήσει αναβολή, για να δούμε την άδεια. Εκεί, στα χαρτιά, είδα μια Επιτροπή που
έδωσε άδεια με όρο που γράφει ότι αν χτιστεί το σχολείο θα επανεξεταστεί απ’ το Δήμο. Αμέσως μετά δόθηκε η
άδεια, έναν μήνα μετά, που αναφέρει αυτά. Η βούληση του Δήμου ήταν να πάρει μέτρα ο Δήμος να

απομακρυνθούν τα οικήματα αυτά με την έναρξη του σχολείου. Γιατί δεν έγιναν οι μετατροπές του κ. Γιαννακίδη,
αφού ήξερε ότι θα λήξει η άδεια, υπήρχε καλή θέληση; Σήμερα ακούστηκε για το τι βλέπουν τα παιδιά. Αυτό είναι
πρόβλημα των γονιών τους. Η κοινωνία θα κρίνει. Το τι βλέπει το παιδί δεν μας αφορά. Η κ. Τζήμα είπε για ένα
σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Εδώ μας πειράζει επειδή είναι μόνο του στην περιοχή. Ξέρουμε ότι το σχολείο είναι το
στολίδι. Πολίτες θα χάσουν εισόδημα. Τι έγινε στην Ελλάδα (δρόμοι, πάρκα, κλπ) και δεν χάθηκαν οικόπεδα; Θα
υπάρχουν απώλειες. Λυπάμαι, έτσι είναι. Μπορεί να είναι σκληρές οι αποφάσεις που παίρνουμε. Όλοι γνωρίζανε
πριν δύο χρόνια τι θα γίνει σήμερα. Δεν βιαζόμαστε. Γνώμη μου είναι να γίνουν 300 μέτρα ή και πιο πολλά και να
απομακρυνθούν τα σπίτια.
κ.Μπρανιώτης: Ίδιες ενστάσεις είχα, οικονομικά συμφέροντα, κλπ. Τα έγγραφα που κι εγώ ζήτησα τα
είδαμε. Γιατί τότε δεν έκαναν ενστάσεις και έρχονται τώρα; Αισθάνομαι θιγμένος. Δεν υπήρχε δόλος. Ήθελα να
ξέρω πριν ψηφίσω, μην γίνω κακός ή καλός. Ο νόμος είναι σωστός, μπορεί η Δημοτική Αρχή να το κάνει.
κ.Νικολαϊδου: Συμφωνώ με το έγγραφο. Αν από 200 πάει στα 300 μέτρα πάλι τα παιδιά από εκεί δεν
περνάνε; Να έχουν αυστηρό έλεγχο και να λειτουργεί μόνο βράδυ.
κ.Τζήμα-Τόπη: Λέτε ότι υπάρχουν καλές προθέσεις. Σήμερα αποφασίζουμε για το όριο. Είπα ότι αυτό είναι
υποκριτικό. Για το αν θα πάει από 200 σε 300, όντως τις άδειες τις γνώριζαν. Τους έλεγαν τότε θα ξανάρθει
φάκελος να δούμε τους όρους. Αν εμείς πούμε για το όριο το νέο, δεν θα πάρουν ανανέωση άδειας. Η αύξηση δεν
ωφελεί. Στοχοποιούνται οι επιχειρήσεις. Αν οι ωραίες προτάσεις τους γίνουν μνεία στον κανονισμό, ισχύει ως
πρόταση;
κ.Ασλάνογλου: Τα συγκεκριμένα πρέπει να έχουν διακριτικά. Ειλικρίνεια χρειάζεται για μια δημοκρατική
υγιή απόφαση. Λέχθηκαν τα πάντα, προθέσεις κλπ αλλά η απόφαση να είναι σεβαστή.
κ.Τζήμα-Τόπη: Να δώσετε άδεια θέτοντας νέους όρους.
κ.Ασλάνογλου: Δεν δίνουμε αιρέσεις. Μόνο τώρα έγινε για το σχολείο. Η περιοχή είναι νεόδμητη,
αυξάνουμε το όριο τοπικά, είναι ένα δίκτυο. Το οίκημή σας εκεί είναι για άλλη δουλειά. Είχε κάποιος ένα
οικόπεδο, έχουμε χαμένους και κερδισμένους σε κάτι καινούργιο. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί, υγειονομικοί όροι,
εγκληματικότητα, κλπ.
κ.Γιαννακίδης Αντώνης (ιδιοκτήτης): Είναι δυνατό να μην το κάναμε; Πήγα στον αντιδήμαρχο και μας είπε
ότι είναι νόμιμο όχι ότι θα κλείσει. Η άδεια ήταν για δύο χρόνια. Ο Δήμαρχος είπε ότι θα περάσει από Δημοτικό
Συμβούλιο. Τα 300 μέτρα δεν μας τα είπατε τότε. Υπάρχει υποκρισία. Προκαλεί το κοινό αίσθημα το κόκκινο φως;
Με έξι μέτρα ντουβάρι γύρω γύρω. Έχω τρία παιδιά και μένω εκεί, τίποτα δεν έγινε. Με βάση τον πληθυσμό
έπρεπε να υπάρχουν 15 σπίτια. Μας είπατε άλλα. Κι αν βάλετε 300 μέτρα δεν θα περάσουν τα παιδιά; Έχασα το
μισό χωράφι. Είναι ένα επάγγελμα, σαν ενοχλεί; Κλείστε το. Το σπίτι είναι χαρακτηρισμένο, δεν αξιοποιείται
αλλιώς.
κ.Μουτζίδου Μαρία (ιδιοκτήτρια): Είστε νέοι άνθρωποι, λυπάμαι αλλά υπάρχει σοβαρός φαρισαϊσμός. Τα
δύο σπίτια που λέω είναι πίσω, δεν έχουν επαφή, ούτε δρόμο που τα ενώνει με το σχολείο. Με έναν χάρτη είναι
197 μέτρα. Είναι εκτός σχεδίου. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό, αλλά η ουσία. Με σθένος θέλετε να κάνετε έργο,
όπως κάνανε άλλοι Δήμοι. Υπάρχει μελέτη του ΑΠΘ για την επιθετικότητα στην Ημαθία που είναι χαμηλή. Ο
καθένας δίνει διδαχή κι ανατροφή στα παιδιά του. Κοιτάξτε την ουσία. Σε νομό με πρόσφυγες, να κλείσουν τα
σπίτια και το φαίνεσθαι θα είναι καλό; Ναι κ. Κεφαλίδη, θα σας κάνω κριτική, ο κόσμος σας ψήφισε. Έχω
δικαίωμα. Έρχονται και άτομα με νοητική υστέρηση από αλλού.
κ.Κεφαλίδης: Ήσασταν υποψήφια με άλλο συνδυασμό.
κ.Μουτζίδου: Δείτε τον νόμο, από πού πρέπει να μετρήσουμε 197 ή 225 μέτρα που είναι η άλλη γωνία μου;
ποιο είναι το σωστό; Δεν μπορούσε να μας πει κάποιος από πού μετράνε τα μέτρα. Δεν ήμασταν ωχαδερφιστές. Τα
σπίτια είναι χωρίς οπτική επαφή. Έχω δικαίωμα να ανοίξω μέσα στο κέντρο της πόλης, εκεί τι γίνεται; Λέτε για
παραβατικότητα; Γιατί 300 μέτρα επειδή περνάνε τα παιδιά;
κ.Ασλάνογλου: Δεν θα πω εγώ για την απόσταση. Η περιοχή κάποτε είχε χωράφια. Ο Δήμος έκανε σχολείο.
Θα κάνει και παιδική χαρά. Σας είχα πει ότι το οίκημά σας δεν είναι για αυτή τη χρήση. Είναι η βούληση που
λειτουργεί. Η Νάουσα δεν έχει οίκο ανοχής, αλλά δεν ενδιαφέρει. Εμείς δεν λέμε όχι, αν υπάρχει ανάγκη ας
λειτουργούν όσα θέλουν. Ένα δημοτικό συμβούλιο αν θέλει το κάνει, δύναται. Ο νόμος του αφήνει περιθώρια
ευελιξίας. Εσείς έπρεπε να κλείσετε.
Πρόεδρος: Από τη μία τα οικήματα, από την άλλη ένα σχολείο. Κανείς δεν αμφισβητεί την ανάγκη να
λειτουργούν. Η ασφάλεια των παιδιών; Επισκέπτονται τα οικήματα άνθρωποι που ίσως ενοχλήσουν. Κάποιοι
ενημερώθηκαν πριν δυο χρόνια. Είτε γνωμοδοτήσουμε θετικά είτε αρνητικά το δημοτικό συμβούλιο θα πάρει την
απόφαση όχι εμείς. Προσωπικά θεωρώ ότι τα οικήματα είναι απαραίτητα και αναγκαία. Η άδεια δόθηκε μέχρι να
γίνει το σχολείο. Έχω ερωτήματα και για τις δύο πλευρές: Αν ανοίξουν κι άλλες επιχειρήσεις; Γιατί ενώ ξεκίνησε η
κατασκευή δόθηκαν οι άδειες; Από πού μετριέται η ακτίνα; Για να γίνουν οι αλλαγές θα πάρετε άδεια από την

πολεοδομία; Δεν υποστηρίζω το κλείσιμο των οικημάτων όπως και κανένας σύμβουλος. Με προβληματίζει όμως η
ασφάλεια των παιδιών. Ο Δήμος δεν θα υποδείξει μέρος. Δεν ξέρω τι απόφαση θα παρθεί. Να μη δοθούν άλλες
άδειες για νέα οικήματα και εάν παραμείνουν εκεί υπό προυποθέσεις (ωράριο λειτουργίας τους μετά τη λήξη των
μαθημάτων, διακριτικός φωτισμός). Να μπει ως σημείωση και η πρόταση της κας Τζήμα-Τόπη.
κ.Τζήμα-Τόπη: Δίνω λευκή ψήφο στην εισήγηση του Αντιδημάρχου, γιατί δεν ετέθη επί σωστής βάσης.
Προτείνω να αλλάξει ο κανονισμός μόνο σε περίπτωση που τροποποιηθεί το υπάρχον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο
και όχι αυθαιρέτως οποτεδήποτε, όπως επιδιώκεται προς ικανοποίηση των εντυπώσεων. Η όποια αλλαγή γίνει στο
μέλλον να αφορά μονό τις νέες άδειες. Όσον αφορά την ανανέωση των υφιστάμενων αδειών να υπάρξει η πρόνοια
η ανανέωση τους να συσχετιστεί με συγκεκριμένους όρους λειτουργίας κρίνεται επαρκές για παράδειγμα να μην
λειτουργούν ενόσω λειτουργίας του σχολείου, να μην υπάρχει εμφανής είσοδος και διακριτικά.
Πρόεδρος: Να ψηφίσουμε για την εισήγηση του Αντιδημάρχου. Υπέρ: δύο (Κεφαλίδης Κ., Μπρανιώτης Δ.),
λευκά: πέντε (Γκόγκα Ε., Νικολαϊδου Α, Τυφλίδου Σ, Τζήμα-Τόπη Συρμούλα, Γεωργιάδου Π.).
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 13-10-2016 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Βέροιας Ασλάνογλου Στυλιανού.
2. Τις διατάξεις του αρ.83 ν.3852/2010 πρόγραμμα Καλλικράτης.
3. Τις απόψεις των μελών και των πολιτών.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Γνωμοδοτεί αρνητικά για τον καθορισμό ελάχιστης απόστασης των οικημάτων που προορίζονται για
χρήση από εκδιδόμενα επ’ αμοιβή πρόσωπα από το σχολικό συγκρότημα στην περιοχή «Γιοτζαλίκια» σε
τριακόσια (300) μέτρα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 103/2016.
…………………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
2. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
4. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Βέροια 20/10/2016
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
…………………………….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ταχ.διευθ. :Μητροπόλεως 55
Τηλέφωνο :2331350509

Βέροια 20-10-2016
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 103/2016
Απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:
Γνωμοδότηση για τον καθορισμό της απόστασης των οικημάτων που χρησιμοποιούνται από
εκδιδόμενα επ’ αμοιβή πρόσωπα από το σχολικό συγκρότημα στην περιοχή Γιοτζαλίκια».

Σας κοινοποιούμε την αρ. 103/2016 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για να λάβετε γνώση και
ανάλογη εφαρμογή.

Η Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

Κοιν.:
1. Τμήμα Αδειών Εμπορίου & Καταστημάτων
2. Αντιδήμαρχος κ. Ασλάνογλου Στυλιανός
3. Αρχείο

