ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθμ. 10 / 2012 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 61 / 2012.
Περίληψη
Ανάκληση
άδειας
ίδρυσης
και
λειτουργίας
καταστήματος ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ του ΣΑΒΒΑ ΙΩΣΗΦΙΔΗ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Mall-Μητροπόλεως 67).
Σήμερα στις 28-08-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30΄μ.μ., 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 24-08-2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που
δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε 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 5 μέλη.
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Παρόντες
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης
Εμμανουήλ Γουναράς
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Αριστομένης Λαζαρίδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος
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Απόντες
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
Κατίνα Κοστογλίδου
Δημητρούλα Γκέκα
Δημήτριος Δάσκαλος

Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Γεώργιο Νικόπουλο.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 04-07-2012 Εισηγητικό Σημείωμα της
Αντιδημάρχου Οικονομικών Ελισάβετ Αρχοντάκη-Γεωργίου, που έχει ως εξής:
«Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 80 παρ. 5 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, ενώ με την παρ. 6 του
ίδιου άρθ. ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την ανάκληση, αφαίρεση και προσωρινή
αφαίρεση των αδειών και την σφράγιση των πιο πάνω καταστημάτων.
Βάσει των διατάξεων του άρθ. 73 παρ. 1α του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα
αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης & της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασίζει πλέον κατ’ αρμοδιότητα για την
ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της αδείας ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων,
επιχειρήσεων και λοιπών 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.
Ως μεταβίβαση καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος
εννοείται και η εκχώρηση με ενοίκιο της εκμεταλλεύσεως των εγκαταστάσεων (οίκημα,
εξοπλισμός κ.τ.λ.) τούτου από τον κάτοχο της αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας του σε άλλο
πρόσωπο.

Επίσης, στο άρθ. 6 παρ. 9 της προαναφερθείσης Υγειονομικής Διάταξης αναφέρεται:
«Τα καταστήματα, εργαστήρια και εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος, που
λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη από το παρόν άρθρο άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας,
κλείονται αυτεπαγγέλτως από τη οικεία Αστυνομική Αρχή (Ο.Τ.Α. παρ. 6 του άρθ. 80 του
ανωτέρω), οι δε παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του Α.Ν. 2520/95.»
Με την αρ. 1267/2011 απόφαση Δημάρχου χορηγήθηκε η με αρ.πρωτ. 40105/20-7-2011
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ στον ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΣΑΒΒΑ του
Γεωργίου για το ευρισκόμενο στη Βέροια κι επί της οδού ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 67 κατάστημά
του, δυναμικότητας τριάντα εννέα (39) καθισμάτων εντός του καταστήματος και έντεκα (11)
καθισμάτων στο δημοτικό υπαίθριο χώρο έμπροσθεν αυτού.
Με το αρ. 1020/16764/60-β/30-11-2011 έγγραφό του το Αστυνομικό Τμήμα Βεροίας μας
γνώρισε ότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 23-9-2011 και ώρα 16:50 διαπιστώθηκε
επέκταση του καταστήματος με την ανάπτυξη δεκαπέντε (15) καθισμάτων στο δημοτικό
υπαίθριο χώρο, ενώ από την άδεια ίδρ. & λειτουργίας του επιτρέπονται μέχρι έντεκα (11)
καθίσματα.
Με την από 21-12-2011 υπεύθυνη δήλωσή του ο καταστηματάρχης δήλωσε ότι έχει
επαναφέρει το κατάστημά του στην προτέρα του κατάσταση.
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 67113/22-12-2011 έγγραφο του Δήμου ζητήθηκε από το Τμήμα
Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ημαθίας να βεβαιώσει εάν το
κατάστημα έχει επανέλθει στην αρχική του μορφή.
Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 6157/15-3-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβ/κής
Υγιεινής & Υγ/κού Ελέγχου Π.Ε. Ημαθίας, κατά τη διάρκεια αυτοψίας διαπιστώθηκε ότι το εν
λόγω κατάστημα έχει επανέλθει στην αρχική του μορφή.
Με το αρ. 1020/16764/61-β/4-4-2012 έγγραφό του το Αστυνομικό Τμήμα Βεροίας μας
γνώρισε ότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 1-4-2012 και ώρα 17:15 διαπιστώθηκε
επέκταση του καταστήματος με την ανάπτυξη τριάντα ενός (31) καθισμάτων στο δημοτικό
υπαίθριο χώρο, ενώ από την άδεια ίδρ. & λειτουργίας του επιτρέπονται μέχρι έντεκα (11)
καθίσματα.
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 20448/3-5-2012 έγγραφο του Δήμου ζητήθηκε εκ νέου από το
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ημαθίας να βεβαιώσει εάν το
κατάστημα έχει επανέλθει στην αρχική του μορφή.
Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 2160/14-6-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβ/κής
Υγιεινής & Υγ/κού Ελέγχου Π.Ε. Ημαθίας, κατά τη διάρκεια αυτοψίας διαπιστώθηκε ότι είχαν
αναπτυχθεί στο δημοτικό υπαίθριο χώρο έμπροσθεν του καταστήματος είκοσι έξι (26)
καθίσματα, γεγονός που συνιστά επέκταση και ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών
όρων λειτουργίας του.
Από τα προεκτεθέντα προκύπτει σαφώς ότι έχει επέλθει επέκταση του καταστήματος και
ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του και μάλιστα ο
καταστηματάρχης είναι υπότροπος. Προκειμένου λοιπόν, να αποτραπεί η περαιτέρω
παράνομη λειτουργία του, παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά
με την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του και τη σφράγισή του, σύμφωνα με
τις παρ. 5 & 9 του άρθ. 6 της ανωτέρω Υγειονομικής Διάταξης».

Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Όπως θα θυμάστε το 3ο θέμα που αφορά το κατάστημα
¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ του ΣΑΒΒΑ ΙΩΣΗΦΙΔΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Mall-Μητροπόλεως 67),
καθώς επίσης και το 4ο θέμα που αφορά το κατάστημα ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ¨ της
εταιρείας «ΚΑΡΣΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (Nouveau - Εληάς 1), αναβλήθηκαν
στην προηγούμενη συνεδρίαση προκειμένου να ζητηθεί γνωμοδότηση από το
νομικό μας σύμβουλο, επί του θέματος ¨για το αν υφίσταται ουσιώδης τροποποίηση
των υγειονομικών όρων, αν δεν αλλάξει η δυναμικότητα των καθισμάτων¨, που είχε
θέσει ο κ.Χασιώτης (ως Νομικός εκπρόσωπος των καταστηματαρχών) και κατόπιν
προτάσεως του κ.Μιχαηλίδη.
Η γνωμοδότηση πάρθηκε, έχει τεθεί υπόψη σας και λέει ότι πρέπει να γίνει
ανάκληση των αδειών των παραπάνω καταστημάτων, καθόσον η υπέρβαση του

αριθμού των επιτρεπομένων για κάθε χώρο (αίθουσα πελατών και ιδιωτικός χώρος
ή κοινόχρηστος υπαίθριος χώρος) τραπεζοκαθισμάτων, χωρίς να παραβιάζεται η
συνολική δυναμικότητα του καταστήματος σε τραπεζοκαθίσματα, συνιστά ουσιώδη
τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του και είναι αντίθετη με τις
διατάξεις του άρθρου 37 παρ.4 της Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης, αλλά και
γιατί θα είναι εμφανείς οι επιπτώσεις και οι συνέπειες εάν η συνολική δυναμικότητα
του καταστήματος (α. για την αίθουσα των πελατών β. για τον ιδιωτικό υπαίθριο
χώρο και γ. για τον κοινόχρηστο υπαίθριο χώρο) μεταφερθεί σε έναν μόνον από
αυτούς τους χώρους (π.χ. περίπτωση πυρκαγιάς στην αίθουσα πελατών ή
αδιαχώρητο σε κοινόχρηστο δρόμο, που εμποδίζει τη χρήση του από τους λοιπούς
δημότες).
Χασιώτης (Νομικός εκπρόσωπος των καταστηματαρχών): Εγώ θα σας
απασχολήσω και γι΄αυτό το 3ο θέμα που αφορά το κατάστημα ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ του
κ.Σάββα Ιωσηφίδη αλλά και για το επόμενο 4ο θέμα που αφορά το κατάστημα
¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ¨ της εταιρείας «Καρσανίδης Κων/νος & Σία ΟΕ». Έχω την
αίσθηση ότι θα μιλήσω σε ώτα μη ακουόντων, αλλά η Επιτροπή οφείλει να
προσπαθεί κάθε φορά να λύσει ένα ζήτημα και προς όφελος του κοινού καλού και
προς όφελος των επιχειρηματιών. Υπάρχει ερμηνεία και σας την εξήγησα την άλλη
φορά «ότι αν κάποιος μεταφέρει καθίσματα από τον μέσα χώρο στον έξω, εάν δεν
περάσει την κίτρινη γραμμή, δεν μπορεί να θεωρηθεί επέκταση». Ξέρω ότι έχει
αντίθετη άποψη ο κ.Μακρυγιάννης. Την άποψη του κ.Μακρυγιάννη δεν την
υπερασπίζεται μέχρι στιγμής, καμία δικαστική απόφαση. Καμία. Την άποψη τη δική
μου την αποδέχθηκαν τα ποινικά δικαστήρια και εμμέσως σε πρώτο στάδιο την
αποδέχθηκαν και τα διοικητικά δικαστήρια, χορηγώντας προσωρινές διαταγές και
αναστολές σε αποφάσεις του δήμου, που αποφάσισαν την αφαίρεση άδειας ακριβώς
γι΄αυτόν το λόγο. Σας ερωτώ λοιπόν, εσείς ως Επιτροπή, όταν έχετε ένα ισχυρότατο
έρεισμα σε δικαστικές αποφάσεις, όχι γιατί τα λέει ο Χασιώτης, αλλά σε δικαστικές
αποφάσεις, γιατί πρέπει και τι φοβάστε στο να ισχυριστείτε και να εγκολπωθείτε τη
λογική των δικαστικών αποφάσεων και όχι της υπηρεσίας, η οποία δεν υπάρχει
δικαστική απόφαση μέχρι στιγμής που να έχει εκδοθεί με αυτό το αντικείμενο, την
οποία να επικαλείται η υπηρεσία. Σας παρακαλώ πολύ, δέστε το θέμα προς όφελος
και των πολιτών και των επιχειρηματιών. Να είστε αμείλικτοι όταν περνάνε την
κίτρινη γραμμή. Αμείλικτοι. Σας το είπα ξανά, περάσανε την κίτρινη γραμμή; Τι σας
εμποδίζει εσάς, για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα να βγαίνει η δημοτική
αστυνομία και αντί να γράφει 3 αυτοκίνητα, να κάνει κάθε 5 μέρες έναν έλεγχο στα
βασικά σημεία της πόλης, να δει υπάρχουν έξω από την κίτρινη γραμμή; Ναι είναι
επέκταση. Όταν δεν το βεβαιώνει αυτός που βεβαιώνει την παράβαση ¨ότι πέρασε
την κίτρινη γραμμή¨, γιατί δεν δέχεστε την απόφαση, τις αποφάσεις των
δικαστηρίων, για την ερμηνεία που δίνουν τα δικαστήρια; Μη μπαίνετε σε τέτοιους
δρόμους. Να ορίσετε ποιοι είναι οι στόχοι σας. Γιατί το να αφαιρείται οριστικά άδειες
και μάλιστα από το κατάστημα ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ¨ της εταιρείας «Καρσανίδης
Κων/νος & Σία ΟΕ», δεύτερη φορά σε ένα χρόνο, για τον ίδιο λόγο ακριβώς, είναι
πάρα πολύ σκληρό. Όταν έχετε την ελάχιστη αμφιβολία, αυτή ερμηνεύεται υπέρ του
αδυνάτου, υπέρ αυτού που βρίσκεται στον πάγκο ως κατηγορούμενος και δεν έχετε
το δικαίωμα να τη μεταφράζετε υπέρ των απόψεων της υπηρεσίας, που σας είπα για
ποιο λόγο ενεργεί έτσι.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Να ρωτήσω εγώ, λοιπόν, εσάς. Εσείς ξέρετε, λοιπόν, ότι
ήταν μέσα στην κίτρινη γραμμή τα καθίσματα;
Χασιώτης (Νομικός εκπρόσωπος των καταστηματαρχών): Ούτε εγώ το ξέρω, ούτε
εσείς το ξέρετε.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Όχι κάνετε λάθος. Μπορώ να ξέρω.

Χασιώτης (Νομικός εκπρόσωπος των καταστηματαρχών): Ακούστε κ.Βοργιαζίδη.
Την άλλη φορά αφαιρέσατε την άδεια καταστήματος επειδή βεβαίωνε η αστυνομία
ότι έπαιζε με ενισχυτή και μεγάφωνα και με ρώτησε μέλος της Επιτροπής ¨μήπως
δεν έπαιζε;¨ και λέω εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω όσα γράφονται από το
όργανο. Εσείς λοιπόν στην παράβαση που έχετε μπροστά σας, γράφει πουθενά ότι
επεκταθήκαμε πέραν του χώρου; Τότε πως; Εδώ έρχονται και μας γράφουν για
απίθανα πράγματα. Αν υπήρχε αυτή η παράβαση δεν θα γραφότανε; Αυτό το οποίο
λέτε εσείς, γίνεστε αστυνόμος περισσότερο από τον αστυνόμο. Ότι παραβάσεις
υπάρχουνε με βάση αυτό. Και δεύτερο να σας υπενθυμίσω ότι εάν πάρετε απόφαση
είναι μη νόμιμη γιατί είναι πέραν της 20ημέρου προθεσμίας. Υπάρχει επ΄αυτού
ακόμα ισχυρή η γνωμοδότηση του κ.Μακρυγιάννη. Γιατί μη νομίζετε ότι είναι τόσο
απλό πια το ¨πηγαίνετε στα δικαστήρια¨, γιατί αν πας στα δικαστήρια την ευθύνη πια
δεν την έχει ο δήμος για οποιαδήποτε διαφυγόντα κέρδη, θα την έχουν τα μέλη της
Επιτροπής, που απ΄τη στιγμή που το γράφουν, γράφονται στα πρακτικά ότι πλέον
δεν είναι σύννομη η απόφαση που θα πάρετε και την πάρετε, αν ακυρωθεί η
απόφασή σας, για όσο καιρό είναι κλειστά.., δεν είναι απειλή, είναι να το ξέρουν τα
μέλη της Επιτροπής, γιατί μέχρι τώρα εσείς λειτουργείτε υπό την απειλή μιας
πιθανής ποινικής δίωξης του εισαγγελέα, αλλά πρέπει να ξέρετε και εσείς ποια είναι
και τα δικαιώματα των πολιτών, όταν σας επισημαίνουν ότι δεν είναι σύννομη η
απόφαση γιατί είναι πέραν της 20ημέρου.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Λοιπόν, για να μιλήσουμε συγκεκριμένα, γιατί το
προηγούμενο που είπα δεν αφορούσε τα καταστήματα που εκπροσωπείτε εσείς.
Κύριε Καρσανίδη βάζετε εκτός κίτρινης γραμμής καθίσματα;
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Όχι.
Λαζαρίδης: Ε πως όχι;
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Όχι; Εντάξει. Δεν αφορούσε εσάς, το είπα για να γίνω πιο
συγκεκριμένος.
Καταστηματάρχης (Καρσανίδης): Εσύ που πέρασες προχθές από το μαγαζί
μπροστά, είδες έξω από τη κίτρινη γραμμή; Είδες;
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Το είπα για να γίνω πιο συγκεκριμένος.
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Μόνιμα δεν υπάρχει τίποτα.
Καταστηματάρχης (Καρσανίδης): Από δω φαίνεται ότι έχετε μένος με τον
Καρσανίδη, με τον Ιωσηφίδη, με τα 3-4 μαγαζιά, από δω φαίνεται, ότι έχετε κάτι.
Πάρτε τις αποφάσεις σας. Μην καθόμαστε τζάμπα.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Με κανέναν δεν έχουμε τίποτα.
Λαζαρίδης: Μα λες ψέματα τώρα. Ακούμε τα πάντα. Μη λες όμως ότι εσύ δεν βάζεις
κάποια έξω από την κίτρινη γραμμή.
Καταστηματάρχης (Καρσανίδης): Έχετε κάτι με αυτά τα 3-4 μαγαζιά, δεν γίνεται,
έχετε κάτι. Γιατί ίσως είναι στην πρώτη μούρη; Για να δείχνετε ότι κλείνετε μαγαζιά;
Ούτε πέρασα την κίτρινη γραμμή, ούτε πέρασα. Είμαι ο πιο νόμιμος. Πως το βλέπετε
εσείς;
Μιχαηλίδης: Κύριε Καρσανίδη για μισό λεπτάκι λίγο, γιατί έχετε πει πολλά. Εγώ δεν
δέχομαι τουλάχιστον να προσβάλλεις εδώ μέσα κανέναν και περισσότερο εμένα. Δεν
δέχομαι να προσβάλλεις κανέναν εδώ μέσα. Δεν έχω με κανέναν τίποτα, αλλά αν
θέλεις να κλείσουμε τα μικρόφωνα να κάνουμε κουβέντα, γιατί έχουμε και εμείς
φωνή να φωνάξουμε.
Καταστηματάρχης (Καρσανίδης): Ποια μικρόφωνα, εγώ δεν είμαι πολιτικός. Εγώ
ξέρω να εργάζομαι στο πεζοδρόμιο. Εγώ είμαι ο αδικημένος. Ξέρεις τι τραβάω εγώ;
Είδες να πέρασα εγώ την κίτρινη γραμμή;
Λαζαρίδης: Το Είδα εγώ.
Μιχαηλίδης: Μέχρι τον Τσιτσιγιά φτάνουν μπροστά.

Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Είχαμε πει κάτι την προηγούμενη φορά. Θα ήταν πολύ
καλό ο νόμος να έδινε μία ενιαία άδεια, ένα συνολικό αριθμό καθισμάτων μέσα και
έξω και θα συμφωνούσα απολύτως με τον κ.Χασιώτη. Ο κ.Χασιώτης τώρα, τι μας
λέει αυτή τη στιγμή, ότι μπορώ να έχω 60 καθίσματα μέσα παράδειγμα και 20 έξω
και να βγάλω και τα 80 έξω. Σας φαίνεται λογικό αυτό το πράγμα;
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Και να έχουν και τα 60 μέσα. Μεταξύ μας κρυβόμαστε
τώρα.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Δεν είναι έτσι. Εκ των πραγμάτων δεν είναι. Δεν υπάρχει
κανένα μένος και δεν έχουμε κάτι μαζί σας.
Καταστηματάρχης (Καρσανίδης): Ο κ.Χασιώτης σας λέει ένα πάτημα για να μας
γλυτώσετε, αλλά εσείς δε θέλετε να μας γλυτώσετε.
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Πώς θα σας γλυτώσουμε;
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Το δικό μου το πεζοδρόμιο το ξέρετε όλοι. Έτσι δεν
είναι; Μπορώ να βγάλω εγώ κάτι άλλο έξω από την κίτρινη γραμμή μου; Μπορώ;
Δεν έχω βγάλει ποτέ. Καμία φορά. Ούτε μισή. Μέσα στην κίτρινη γραμμή μου επειδή
το μαγαζί είναι πολύ μακρύ, έχει φάρδος, έχει πλάτος, εκεί μπροστά έχω βγάλει
παραπάνω σκαμπό. Να δώσω να καταλάβετε αυτό που λέει ο κ.Χασιώτης, εγώ είτε
9 σκαμπό έχω που λέει η άδειά μου, είτε 15, είτε 20, είναι ακριβώς κολλητά στο
μαγαζί μου, εκεί που είναι η κίτρινη γραμμή μου. Δεν βγαίνω, γιατί εκ των
πραγμάτων δεν μπορώ να βγω, γιατί το πεζοδρόμιο είναι μικρό και δεν γίνεται. Και
δεν το κάνω ποτέ. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Καμία φορά. Δεν μπορεί να μπαίνουν όλα
στο ίδιο καζάνι. Ένα χρόνο μαγαζί εμένα με έκλεισαν 10 μέρες τώρα γιατί είχα τις
πόρτες ανοιχτές πέρυσι και έκλεισα εγώ τώρα 10 μέρες. Ο δήμος με έκλεισε. Πείτε
μου ένα μαγαζί στην Ελλάδα... και καμία φορά δεν με γράψανε με Ντεσιμπελόμετρο
ότι έπαιζα μουσική δυνατά. Ποτέ. Ποτέ καμία. Ήρθε 11 η ώρα το πρωί ο αστυνόμος
να με γράψει για πόρτες ανοιχτές. Του λέω είσαι καλά. Μουσική στα έξω σκαμπό
που κάθεσαι δεν ακούγεται το πρωί. Του λέω είσαι καλά. Άρα πρέπει να κλείσουν
όλα τα μαγαζιά της Ελλάδας σήμερα. Έτσι δεν είναι; Να πάμε τώρα όλοι μαζί στη
Βέροια και να κλείσουν όλα της Βέροιας τα μαγαζιά, άσε την Ελλάδα. Εγώ έκλεισα
10 μέρες. Καλούμαι τώρα να πληρώσω εγώ, τα νοίκια μου, το προσωπικό μου, την
κάβα μου, τα πάγιά μου, με μείον 10 ημέρες δουλειά. Δεν το λαμβάνεται υπόψη σας
αυτό. Εσείς νομίζετε εμείς ανοίγουμε το πρωί και έχουμε καμιά 1.000 ευρώ μέσα στο
ταμείο. Δεν είναι έτσι. Έκλεισα εγώ 10 ημέρες 6 με 16 Αυγούστου, το είδατε όλοι.
Έκλεισα. Πάει αυτό. Θα κλείσω τώρα γιατί; Θα μου πάρετε την άδεια γιατί έχω
μπροστά στο μαγαζί μου 10 σκαμπό παραπάνω, τα οποία είναι μέσα στην κίτρινη
γραμμή μου. Και άλλα μαγαζιά.... Θέλω να πάμε όμως.... Μπορείτε να το κάνετε;
Είπα και τον κ.Λαζαρίδη προ ολίγου. Όταν τελειώσουμε από εδώ..., ανάκληση.., θα
το κλείσω εγώ. Έβαλα 300.000 χιλιάδες, θα τα χάσω. Θα τα χάσω, θα τα πετάξω.
Έτσι και αλλιώς χαμένα τα έχω. Αλλά θα σηκωθούμε από δω όλοι μαζί, τώρα, θα
πάμε μέσα στην αγορά, στα μαγαζιά της αγοράς, τα ¨Καφέ¨, θα πάμε στα μαγαζιά
της Εληάς, τώρα θα γίνει, θα πάμε στα μαγαζιά της Μητροπόλεως, Καρακωστή και
όπου έχει μαγαζιά η Βέροια, για να δείτε πόσα μαγαζιά, αυτή τη στιγμή τώρα, έχουνε
διπλές και τριπλές σειρές. Και τα μαγαζιά μέσα στην αγορά έχουν άδεια για 15
σκαμπό και έχουνε 60. Εξήντα. Ξέρετε για ποια μαγαζιά λέω, μέσα στην αγορά είναι
τα μαγαζιά, στη Μητροπόλεως, στην Εληάς, στην ¨Εληά¨ που είναι τα ηχεία έξω και
παίζουνε σαν Κλαμπ και τα έχουνε σκεπασμένα με ύφασμα. Ουσιαστικά δεν τα
βλέπει κανένας, ποιος θα τα δει, η ¨Εληά¨ είναι. Θα πάμε μετά να τα δούμε αυτά όλα,
παρέα; Όλοι μαζί παρέα και οι 10. Να πάμε; Να πάμε θέλω; Θα το κλείσω εγώ.
Τελείωσε, ξέρω θα το κλείσετε. Θα το κλείσω εντελώς. Αλλά θα πάμε, διαφορετικά
θα σας πάω όλους στον εισαγγελέα. Το ορκίζομαι. Και θα πάω θα κάνω μήνυση
¨κάθε μέρα θέλω να βγαίνει η δημοτική αστυνομία, κάθε μέρα, πρωί-βράδυ, να

πηγαίνει και να κάνει έλεγχο όλα τα μαγαζιά που έχουνε διπλές και τριπλές σειρές¨,
που εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ, γιατί δεν το μπορώ, αν μπορούσα θα το έκανα.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Θέλω, λίγο, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά.
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Δεν υπάρχει τίποτα, τα πράγματα είναι απλά, δεν
μπορεί να μπαίνουν όλοι σε ένα καζάνι. Είμαι παράνομος, το παραδέχομαι, βάσει
του νόμου.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Ακούστε με λίγο. Καταρχήν οι έλεγχοι γίνονται από την
αστυνομία, δεν γίνονται από εμάς οι έλεγχοι. Από την αστυνομία έρχεται το έγγραφο
και εμείς προσπαθώντας να βοηθήσουμε το στέλνουμε....
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Συγγνώμη. Αφού γίνονται οι έλεγχοι από την
αστυνομία, που είναι οι άλλοι κατηγορούμενοι; Που είναι;
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Ρωτάτε εμένα;
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Ποιόν να ρωτήσω;
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Την αστυνομία.
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Εσάς δεν πάει το μυαλό σας; Που είναι τα μαγαζιά
από την αγορά; Που είναι τα μαγαζιά από την οδό Εληάς; Γιατί δεν είναι ποτέ εδώ
και είμαι όλο εγώ;
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Την αστυνομία.
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Ε ποια αστυνομία; Πήγαινε εσύ στην αστυνομία να
μάθεις. Ποια αστυνομία;
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Άκουσέ με λίγο. Δεν είναι δική μου δουλειά αυτό το
πράγμα.
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Ποιανού δουλειά είναι;
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Της αστυνομίας.
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Εσείς μας δικάζετε. Ο δήμος μου έκλεισε το μαγαζί.
Ο δήμος μου παίρνει την άδεια.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Εσύ λοιπόν κάνεις μια καταγγελία, εδώ αυτή τη στιγμή και
λες ότι η αστυνομία πηγαίνει επιλεκτικά; Αυτό λες, έτσι δεν είναι;
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Μάλλον.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Να το καταγγείλεις.
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Σε ποιόν;
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Στην αστυνομία.
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Και τι θα γίνει; Εσείς θα το κλείσετε τώρα.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Δεύτερον. Εμείς δεν κάνουμε οριστική αφαίρεση αδείας,
κάνουμε ανάκληση αδείας.
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Τι θα λέει αυτό;
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Αυτό θα λέει ότι εσύ μπορείς να πας και να βγάλεις
καινούργια άδεια.
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Να δώσω 10.000 €....
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Να δώσεις 10.000 € για ποιο λόγο;
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Γιατί θέλει μια διαδικασία για να βγάλεις άδεια. Δεν
είναι τόσο εύκολο να βγάλεις νέα άδεια.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Τόσο εύκολο είναι.
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Αυτό που σε ρώτησα μπορείς να μου απαντήσεις;
Που είναι όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά; Που εγώ αντί για 9 σκαμπό βγάζω 19,εκεί που
σε είπα. Και που είναι τα μαγαζιά, όλα τα υπόλοιπα, που αντί για 10 ή 8 που έχουνε
στην άδεια, έχουνε 68; Όχι 18. Που είναι;
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Θυμάσαι στην προηγούμενη συνεδρίαση υπήρχαν και
άλλα μαγαζιά αφενός και αφετέρου έχει έρθει καινούργιος κατάλογος μαγαζιών από
την αστυνομία και αφού γίνει ο επανέλεγχος από το υγειονομικό θαρθούν και αυτά
στην Επιτροπή.

Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Να πάμε τώρα μια βόλτα. Θα κλείσουν όλοι όμως.
Όλη η Βέροια πρέπει να κλείσει. Όλη η Ελλάδα.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Δεν είναι δική μας δουλειά αυτό το πράγμα και γι΄αυτό που
είπες για τις ανοιχτές πόρτες και ανοιχτά παράθυρα, το ξανασυζητήσαμε, έχετε
απόλυτο δίκιο, δεν είναι θέμα της Επιτροπής αυτής όμως, έτσι;
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Έκλεισα 10 μέρες εγώ μέσα στον Αύγουστο. Ξέρεις
τι ενοίκιο πληρώνω; 4.000,00 ευρώ και θα τα πληρώσω τώρα όλα με μείον 10 μέρες
δουλειά. Και ξέρεις τι δουλειά έχει; Και να σου πω και κάτι; Θα το κλείσω εγώ το
μαγαζί. Η κόρη σου και ο γιος σου και ο γιος του κ.Λαζαρίδη και ο γιος του
κ.Μιχαηλίδη δουλεύουνε στα μαγαζιά τα δικά μου. Θα τους βρείτε δουλειά εσείς μετά
αυτούς; Ξέρετε πόσα άτομα δουλεύουν στο μαγαζί μου; Είκοσι. Θα τους βρείτε
δουλειά; Στο δήμο θα τους στείλω, θα τους πω πάτε στον κ.Βοργιαζίδη και στην
κ.Δήμαρχο. Η κ.Δήμαρχος είναι εδώ εξαιτίας εμάς. Δυσανασχετείτε κύριε, δεν ξέρω
το όνομά σας;
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Ο Παπαδόπουλος ο Βασίλης είμαι. Θα πάρω το λόγο.
Θα πάρω το λόγο τώρα. Συνεχίστε. Είπα να μη μιλήσω αλλά τώρα θα πάρω το
λόγο.
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Δυσανασχετείτε με αυτά που λέω; Ο γιος σου και η
κόρη σου μπορεί να δουλεύουν στο μαγαζί μου. Θα του βρείτε δουλειά μετά.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Εγώ απλά θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Και
στον αστυνομικό Διευθυντή τον προηγούμενο είχαμε πάει και είχαμε πει ότι είναι
απαράδεκτο να γράφεται για ανοιχτές πόρτες και παράθυρα, γιατί αλλιώς το
καλοκαίρι δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα μαγαζιά. Είναι προφανές αυτό. Έτσι;
Το κάναμε. Αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε σαν δήμος, γιατί ήταν προφανές, το
κάναμε. Μη μας επιρρίπτεις ευθύνες σ΄αυτό το πράγμα. Ενδεχομένως. Μαθαίνω
υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος αστυνομικός, ο οποίος κάνει ότι θέλει. Από εσάς το
μαθαίνω. Δεν τον ξέρω, το μαθαίνω από εσάς, ο οποίος γυρίζει και κάνει ότι θέλει.
Δεν ξέρω αν αγνοεί το δήμο, αν αγνοεί τον α, τον β, τον γ. Αλλά ειλικρινά δεν είναι
δική μας δουλειά αυτό.
Καταστηματάρχης (Τσακμακίδης): Να περάσει από ψυχολογική Επιτροπή. Έχει
πρόβλημα προσωπικό.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Να πάτε να διαμαρτυρηθείτε στον Αστυνομικό Διευθυντή.
Καταστηματάρχης (Τσακμακίδης): Πήγαμε.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Εμείς τις ενέργειες που είχαμε να κάνουμε τις κάναμε. Και
δεν υπάρχει τίποτα απέναντί σας.
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Καταλαβαίνω όλων των ανθρώπων τα προβλήματα και
των επιχειρηματιών, φαντάζομαι και τα προβλήματα των εμπόρων, φαντάζομαι και
τα προβλήματα των τουριστών, φαντάζομαι και τα προβλήματα των παιδιών που
θέλουν να βγάλουν το χαρτζιλίκι τους. Θέλω να πιστεύω τα καταλαβαίνω και εγώ
όπως και οι συνάδελφοι που έχουν πολλά χρόνια στην αγορά, άλλος έχει στη νύχτα,
άλλος έχει στη μέρα, άλλος έχει 24 ώρες το 24ωρο δουλειά. Τρέχει, δεν ξέρουμε
ούτε τι κερδίζει, ούτε είμαστε συνέταιροι. Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε ο καθένας
από εμάς στη ζωή του κάτι, μία επένδυση, αν μιλήσουμε επιχειρηματικά για τους
συναδέλφους που είναι επιχειρηματίες, υπήρχαν οι νόμοι και υπήρχαν και κάποια
πράγματα τα οποία περνούσαν στο ντούκου. Αυτά που περνούσαν στο ντούκου,
λοιπόν, αν κάποιοι συνάδελφοι στη ζωή τους τα θεωρούν δεδομένα, αυτά που
περνάν στο ντούκου, γιατί έγιναν κάποιες επενδύσεις επάνω στην κόψη του
ξυραφιού, επάνω στο όριο του νόμου, αυτό δυστυχώς δεν μπορούμε εμείς, έως
σήμερα με τη θέση που κατέχουμε στο δήμο, να το καλύψουμε. Εντάξει; Και γιατί
υπήρξανε αυτές οι παραπομπές της Επιτροπής στη δικαιοσύνη, αλλά και γιατί αυτό
το πράγμα δεν προχωράει. Όσο σφίγγει ο κλοιός στην κοινωνία, οικονομικά αλλά και

σε άλλες πλευρές, δυστυχώς σφίγγει ο κλοιός, δυστυχώς πρέπει να μπούμε σε μια
σειρά. Ευτυχώς θα μπούμε σε μια σειρά. Πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει. Τώρα εάν
είμαστε στην κίτρινη γραμμή, είμαστε το ένα πόδι απ΄έξω, το άλλο πόδι από μέσα, η
κίτρινη γραμμή έγινε ενδεικτικά, και την προηγούμενη χρονιά που βάφτηκαν οι
γραμμές, βάφτηκαν λάθος. Σε πολλά καταστήματα βάφτηκαν γραμμές, ενώ δεν
υπήρχε άδεια και δεν είχε πληρωθεί πεζοδρόμιο. Τότε ήμασταν νόμιμοι; Δηλαδή
είπαμε να μη μιλήσουμε γιατί άμα πούμε όλοι μας αυτά που θέλουμε, όπως και ο
κ.Μιχαηλίδης πήγε για τσιγάρο, εγώ δεν καπνίζω, θα τα πω. Λοιπόν θα πω κάποια
πράγματα. Προσέξτε, θυμηθείτε που είσαστε και τι έχετε κάνει. Όλοι μας περνάμε 10
φορές την ημέρα από εκεί. 10 φορές και τη μέρα και τη νύχτα και το πρωί και όταν
σκουπίζουν οι υπάλληλοί σας εμείς είμαστε εκεί γιατί τυχαίνει. Ξέρουμε πολύ καλά
όλοι μας που είμαστε. Εμείς φτάσαμε στο σημείο και τη γραμμή να την κάνουμε και
τα στραβά μάτια να κάνουμε, κάποιοι άνθρωποι πολλές φορές. Σας λέω δεν ξεκινάν
από το δήμο. Πέστε μου εσείς μια παράβαση από όλες αυτές που είναι από τη
δημοτική αστυνομία γραμμένη. Επιρρίπτεται ευθύνες στο δήμο, στη δήμαρχο, στους
αντιδημάρχους, ξέρω εγώ σε όλο τον κόσμο. επιρρίπτεται ευθύνες στους πάντες και
εσείς δεν έχετε καμία ευθύνη. Ε δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή σκεφτείτε το,
δεν υπάρχει λογική σ΄αυτό. Και τα 10-ήμερα και η μουσική και τα καθίσματα και οι
ανοιχτές πόρτες, εάν πρέπει να αλλάξει ο νόμος, να βοηθήσουμε να αλλάξει ο
νόμος. Να πάμε όλοι μαζί κάπου να αλλάξει ο νόμος. Δεν μπορούμε όμως εμείς να
παραβούμε το νόμο, ούτε και εσείς έπρεπε να το κάνετε. Δυστυχώς πληρώνετε
1.000,00 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και ίσως παραπάνω το σπαστό. Όλοι αλλάξατε
και βάλατε ένα κάρο λεφτά. Το καταλαβαίνουμε, το ξέρουμε, το βλέπουμε. Όταν
βλέπουμε κάτι και οι συνάδελφοι πιστεύω όλοι αλλά και εγώ, ξέρουμε πόσο κοστίζει.
Και τα 300.000,00 ευρώ είναι αληθινά και τα 500.000,00 ευρώ είναι αληθινά. Τα
βλέπουμε, δε λέμε, αλλά όταν κάνουμε μια επένδυση τόσο μεγάλη στο όριο του
νομού πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, δεν ξέρω τι να σας πω, πρέπει να
αναλαμβάνουμε τα ρίσκα μας. Δυστυχώς τα ρίσκα τα αναλαμβάναμε όλοι κάποτε,
σαν επιχειρηματίες, όταν υπήρχε πολύ μεγάλη δουλειά, η πίτα ήταν πολύ μεγάλη, ε
μας έπεσε και ένα ψίχουλο δεν μας ενδιέφερε. Κάποια στιγμή υπήρξε μια ασυδοσία
γι΄αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και στα οικονομικά και στη δημόσια διοίκηση και
παντού και στον ιδιωτικό τομέα, όλοι κάναμε τα λάθη μας σαν επιχειρηματίες.
Πρέπει να το αναγνωρίσετε αυτό. Δυστυχώς δεν μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε
στο ίδιο τροπάριο, με 10, με 20, με 30 παραβάσεις ο καθένας δεν μπορούμε να
προχωρήσουμε. Αυτή είναι η άποψή μου, δεν έχω τίποτα με κανέναν, όποιος θέλει
να αποκτήσει κάτι μαζί μου ας το αποκτήσει, εγώ δεν έχω τίποτα με κανέναν, εάν
μπορώ να βοηθήσω θα το κάνω, αλλά εάν μπορώ, όχι όταν είμαι δεμένος
χειροπόδαρα και δεν μπορώ να δεχτώ κάποιες αιτιάσεις, γιατί δεν είναι τα καθίσματα
100 στο σύνολο, ακόμα και αν δεχόμουν αυτό, δεν μπορεί να είναι τα καθίσματα
μέσα φουλ και να έχει έξω 100. Δεν είναι τα 100 που πήραμε από μέσα και τα
βγάλαμε έξω, το ακούω 3-4 φορές αυτό το πράγμα εδώ και κάθομαι και δε μιλάω,
αλλά σήμερα δεν μπορώ έφτασα στο αμήν. Δεν είναι κύριοι τα καθίσματά μας, τα
μέσα τα βγάλαμε έξω. Τα φέραμε από το σπίτι, από την αποθήκη κ.λ.π. και έχουμε
250 καθίσματα αντί για 100. Έχουμε τα 100 τα μέσα και τα 150 τα έξω, λέω νούμερα
τυχαία. Δεν είναι ότι πήραμε από μέσα, έχουμε ένα μαγαζί μέσα φλατ άδειο και έξω
είναι τα καθίσματα. Και δεν μπορούμε να περάσουμε κύριοι συνάδελφοι να
περάσουμε από τα πεζοδρόμια. Δεν μιλάμε για ένα μαγαζί, μιλάω για όλα τα
μαγαζιά, δεν θα ξαναμιλήσω. Δεν μπορούμε να περάσουμε και δέστε το μόνοι σας.
Είχατε και κάποιο σύλλογο και έπρεπε μόνοι σας να σταματήσετε τους παραβάτες.
Δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Έχετε τρόπους. Θα μπορούσατε να τους σταματήσετε και

να τους βάλετε στην κίτρινη γραμμή. Αν τους είχατε βάλει στην κίτρινη γραμμή θα
βρισκόταν μία λύση, όχι τώρα όμως. Τώρα είναι πολύ αργά
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Τα είπες πάρα πολύ καλά, έχεις απόλυτο δίκιο,
αλλά δεν θα έπρεπε τώρα, με αυτά που μας είπες, να είναι όλοι εδώ; Όλοι;
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Σας είπε ο κ.Αντιδήμαρχος ¨έρχονται όλοι¨. Δυστυχώς,
έρχονται όλοι. Έρχονται λίστες συνέχεια από την αστυνομία.
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Δεν θα έπρεπε να κλείσουν όλα τα μαγαζιά, όπως
εμείς; Όλοι;
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Έρχονται λίστες συνέχεια από την αστυνομία και θα δείτε
τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Θα κλείσουν όλοι;
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Μη μπερδεύεις την Επιτροπή μας με τα 10ήμερα. Δεν έχει
καμία σχέση η Επιτροπή μας με τα 10ήμερα. Δεν ξέρουμε καν ποια μαγαζιά
κλείνουν ή δεν κλείνουν με 10ήμερα. Δεν το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι
αρμοδιότητα της Αντιδημάρχου της κ.Αρχοντάκη με το τμήμα καταστημάτων. Δεν
γνωρίζουμε εμείς αν κλείσατε εσείς ή αν έκλεισε ο άλλος και ο παρά άλλος.
Λαζαρίδης: Θα ήθελα να πω στους επιχειρηματίες ότι μπορώ να αισθανθώ από τη
δική σας πλευρά γιατί είμαι συνάδελφος. Έχω δάνειο 800.000,00 ευρώ σε τράπεζα,
επειδή ακούστηκαν νούμερα 300.000,00 ευρώ για δάνεια κλπ., από επιχείρηση
3.500.000,00 ευρώ. Μπορώ δηλαδή να βρεθώ απέναντί σας, γιατί έχω πάρει άδειες,
άδειες πολεοδομικές, άδειες ίδρυσης, λειτουργίας κ.λ.π., κατά συνέπεια μη με
βλέπετε σαν αντίπαλο. Από την άλλη δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, το ότι εγώ
με το μωρό μου κατέβηκα στην άσφαλτο κατά καιρούς και όχι μόνο μια φορά για να
περάσω από το πεζοδρόμιο. Όπως επίσης έχω δει καταστήματα, αυτό στρίβοντας
δεξιά νάχει βάλει τραπέζια μπροστά στη Millennium, εσύ Κώστα πολλές φορές, όχι
μία, αλλά τουλάχιστον 2-3 φορές δεξιά-αριστερά, άλλος παρακάτω, δηλαδή αυτά τα
πράγματα τα βλέπουμε, κυκλοφορούμε καθημερινά. Κατά συνέπεια δεν έχω κάτι με
εσένα και με κανέναν ακόμη, αλλά δεξιά και αριστερά έχεις βγει. Από κει και πέρα
θέλω την άποψη του κ.Μακρυγιάννη σχετικά με το άθροισμα. Κύριε Μακρυγιάννη
υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν κάποιους καταστηματάρχες
σχετικά με το άθροισμα του μέσα-έξω, έξω; Αν είναι έτσι να το δούμε βρε παιδιά.
Μακρυγιάννης (Νομικός Σύμβουλος Δήμου Βέροιας): Να δούμε αν είναι γι΄αυτό το
θέμα να το δούμε.
Καταστηματάρχης (Καρσανίδης): Θέλουμε να μας βοηθήσετε. Αυτό θέλουμε, τίποτα
άλλο.
Λαζαρίδης: Υπάρχει μια απαράβατη κίτρινη γραμμή που είναι κόκκινη, σαν
απαράβατη που είναι. Για το άθροισμα όμως θέλω την άποψη του κ.Μακρυγιάννη.
Μιχαηλίδης: Εμείς είμαστε προκατειλημμένοι με σένα γιατί να σε βοηθήσουμε; Γιατί
να σε βοηθήσουμε; Προκατειλημμένοι δεν είμαστε με εσένα; Έτσι δεν μας είπες;
Καταστηματάρχης (Καρσανίδης): Τώρα θα κάνουμε διάλογο απ΄την αρχή πάλι;
Μιχαηλίδης: Δεν θα κάνουμε διάλογο;
Καταστηματάρχης (Καρσανίδης): Τελείωσε ο διάλογος, τώρα θα μας απαλλάξετε και
θα ησυχάσουμε.
Μιχαηλίδης: Τώρα ξέρετε τι γίνεται με εσάς. Όχι Κώστα, γιατί είπες κουβέντες
Κώστα.
Καταστηματάρχης (Καρσανίδης): Ε θα πω, δε θα πω;
Μιχαηλίδης: Είπες κουβέντες, αλλά θα πω και εγώ τώρα κουβέντες. Γιατί εγώ εδώ
πέρα, τουλάχιστον εγώ το φέρω βαρέως αυτό που είπες, ειδικά εγώ γιατί διετέλεσα
τόσα χρόνια εκεί μέσα, σε εκείνο το γραφείο και ξέρεις πολύ καλά πόσες
συνεργασίες κάναμε για να βρούμε λύσεις, να το πω έτσι απλά. Αλλά να πω και το
άλλο. Φταίει η Ποιότητα Ζωής γιατί κλείνει τα μαγαζιά, φταίει η Δήμαρχος γιατί

παίρνει απόφαση για τις 3άδες, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Να ρωτήσω κάτι; Εσείς
φταίτε πουθενά;
Καταστηματάρχης (Καρσανίδης): Μα το είπαμε, δεν χρειάζεται.
Μιχαηλίδης: Άρα λοιπόν αυτός που φταίει δεν πρέπει να πληρώσει;
Καταστηματάρχης (Καρσανίδης): Πληρώσαμε μια φορά και το ξέρουμε και δεν
ξανακάναμε παράβαση.
Μιχαηλίδης: Λοιπόν, ας κάνει κάποιος πολίτης μία αίτηση, να δει το ιστορικό του
κάθε καταστήματος πόσες σελίδες είναι. Γιατί λες μία φορά παραβίασα, μία φορά
βγήκα απ΄την κίτρινη γραμμή, μία φορά έκανα αυτό, μία φορά τα Ντεσιμπέλ. Ας
κάνει, λοιπόν, μια απλή εκτύπωση είναι. Εσείς λοιπόν θέλετε το εξής, και το λέω εγώ
που την προηγούμενη συνεδρίαση, έλεγα αυτά που έλεγα και θυμάστε πολύ καλά.
Τότε ήμουνα καλός, σήμερα ήμουνα κακός και μάλιστα σήμερα ήμουν
προκατειλημμένος. Ας δούμε λοιπόν τι έγινε τότε, τι γίνεται κάθε μέρα και τι γίνεται
και τώρα. Αλλά για όλα φταίει ο δήμος, για όλα φταίει η Ποιότητα Ζωής, για όλα
φταίει η Δήμαρχος, τα μαγαζιά πουθενά, απλά να δουλέψουνε. Και αυτά που λέει ο
κ.Λαζαρίδης είναι προβληματισμοί σοβαροί και ίσως να μην είναι τα δικά σας
μαγαζιά, να είναι κάποια άλλα μαγαζιά, τα οποία βγάζουνε μάτια. Πολλοί βγάζουν
μάτια χτυπητά, αλλά παρόλα αυτά κανείς δεν μπορεί να πει, ούτε ο συνήγορος σας
είπε ότι το έγγραφο αυτό, εγώ μπορώ να πω ότι είναι πλαστό. Αυτό δεν είναι
πλαστό, αυτό απευθύνεται στο δήμο και λέει, κύριε εδώ αυτός παραβίασε. Και αν
τυχόν δεν ήταν τα πράγματα έτσι και δεν έγινε επέκταση και δεν βγήκατε προς τα
έξω, για ποιο λόγο κάνατε δήλωση; που λέτε έχω επαναφέρει το κατάστημά μου;
Επαναφέρατε ποιο αυτό που ήτανε καλά; Εσείς το γράφετε. Επανέφερα λες το
κατάστημά μου. Ποιο επανέφερες, αυτό που ήτανε νόμιμο; Γιατί χρησιμοποιείς τη
λέξη επανέφερα; Άρα κάτι δεν πήγαινε καλά. Άρα μάλλον δίκιο έχει ο αστυνόμος.
Αλλά εγώ αυτό το χαρτί του αστυνόμου, δεν μπορώ να πω ότι δεν ισχύει.
Καταστηματάρχης (Καρσανίδης): Κύριε Μιχαηλίδη, το ¨επανέφερα¨, ξέρεις πολύ
καλά είναι έργο του δήμου. Δηλαδή ο δήμος μας έδωσε τα έντυπα ότι επαναφέραμε
το κατάστημά μας για να είμαστε καλά, έτσι δεν είναι; Κάποτε υπήρχε και αυτό, δεν
υπήρχε;
Μιχαηλίδης: Τι μου λες τώρα;
Καταστηματάρχης (Καρσανίδης): Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα, για
πέσμου να ξέρω, τι πρέπει να κάνουμε;
Μιχαηλίδης: Δηλαδή η Υπεύθυνη Δήλωση, είναι του δήμου έγγραφο;
Καταστηματάρχης (Καρσανίδης): Όχι αυτή η δήλωση που μας δίνει.
Μιχαηλίδης: Αυτό λέω. Αυτό που υπογράφεις;
Καταστηματάρχης (Καρσανίδης): Αντιρρήσεις γιατί φτιάχνατε στο δήμο;
Μιχαηλίδης: Οι αντιρρήσεις προβλέπονται.
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Επειδή είναι κάποια συγκεκριμένα μαγαζιά που
δημιουργούν το πρόβλημα, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς δηλαδή; Να πάμε τώρα
να δεις σε κείνο το μαγαζί; Τι να κάνουμε δηλαδή; Που εμείς τα τραβάμε όλα.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Αυτό το ρωτάς εμάς; Δεν πρέπει αυτό το πράγμα να το
λύσετε μεταξύ σας;
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Πώς να το λύσουμε μεταξύ μας;
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ. Εγώ το μόνο που θα
πω είναι ότι στη νομοθεσία, σίγουρα, κίτρινη γραμμή δεν υπάρχει. Η κίτρινη γραμμή
μπήκε για να προσδιορίσει το μέρος που εσείς δικαιούστε να πάρετε και για το οποίο
πληρώνετε τα αντίστοιχα τετραγωνικά στο δήμο. Μακάρι να υπήρχε και μια τέτοια
διάταξη. Εγώ αναγνωρίζω ότι εσείς συγκεκριμένα δεν βγαίνετε από εκεί πέρα. Το
βλέπω. Άσχετα αν δεν σας άρεσε πριν αυτό που είπα. Άλλοι βγαίνουν μονίμως.

Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει στη νομοθεσία κίτρινη γραμμή και μπορώ να βάλω
παραπάνω κ.τ.λ.π.-κ.τ.λ.π.
Μιχαηλίδης: Κύριε Μακρυγιάννη μαζί με τα άλλα που θα πεις, θέλω να πεις κάτι γιατί
τώρα, είπε κάτι ο κ.Χασιώτης, που εγώ δεν το γνωρίζω. Δηλαδή παρήλθε η
προθεσμία του 20ημέρου και ευθύνομαι εγώ ως μέλος της Επιτροπής ή θα
απολογηθώ εγώ στα δικαστήρια που παρήλθε το 20ήμερο ή η όποια απόφασή μου
είναι αίολη και έχει πάνω από το κεφάλι μου πάλι καμιά λαιμητόμο; Θέλω να μου
απαντήσεις.
Μακρυγιάννης (Νομικός Σύμβουλος Δήμου Βέροιας): Για το τελευταίο που θέτετε
κ.Μιχαηλίδη, υπάρχει νομοθεσία που λέει ότι μετά την πάροδο του 20ημέρου δεν
είναι νόμιμη η απόφαση. Τώρα ποιος ευθύνεται και αν ευθύνεται και γιατί ευθύνεται,
είναι άλλο θέμα.
Μιχαηλίδης: Η απόφασή μας είναι μη νόμιμη δηλαδή;
Μακρυγιάννης (Νομικός Σύμβουλος Δήμου Βέροιας): Αν λαμβάνονται μετά το
20ήμερο, ναι.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πάρουμε
γνωμοδότηση από το δικηγόρο; Γιατί μέχρι να ξαναέρθει το θέμα...
Μακρυγιάννης (Νομικός Σύμβουλος Δήμου Βέροιας): Έτσι.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Και στο κάτω-κάτω αν είναι μη νόμιμη....
Χασιώτης (Νομικός εκπρόσωπος των καταστηματαρχών): Πρόεδρε έχει παρέλθει
προ πολλού το 20ήμερο.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Κύριε Χασιώτη, σε αυτό διαφωνήσαμε κ.Χασιώτη.
Μιχαηλίδης: Από τη μήνυση μετράει το 20ήμερο;
Μακρυγιάννης (Νομικός Σύμβουλος Δήμου Βέροιας): Από τότε που λαμβάνετε
γνώση.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Από τότε που λαμβάνει γνώση η Επιτροπή. Το θέμα
συζητήθηκε εντός του 20ημέρου. Προφανώς η αναβολή που δόθηκε για τη
γνωμοδότηση, σημαίνει ότι ξεπερνάμε το 20ήμερο. Προφανώς. Το οποίο δεν
μπορούμε να το αποφύγουμε.
Χασιώτης (Νομικός εκπρόσωπος των καταστηματαρχών): Ούτε όταν συζητήθηκε
πρώτη φορά ήταν εντός του 20ημέρου.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Ήταν εντός. Ήταν.
Χασιώτης (Νομικός εκπρόσωπος των καταστηματαρχών): Θέλετε να το δείτε;
Μακρυγιάννης (Νομικός Σύμβουλος Δήμου Βέροιας): Είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι
πρακτικό, εξάλλου φαίνεται από τις ημερομηνίες, δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
Χασιώτης (Νομικός εκπρόσωπος των καταστηματαρχών): Με συγχωρείτε, πότε
έγινε η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής;
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Αναβλήθηκε λόγω διαμαρτυρίας. Μιλάω για την πρώτη
φορά που ήρθε κ.Χασιώτη το θέμα.
Χασιώτης (Νομικός εκπρόσωπος των καταστηματαρχών): Μα με συγχωρείτε πολύ,
δεν λέει πότε θαρθεί στην Επιτροπή. Λέει εντός 20ημέρου από τότε που θα λάβει
γνώση η Επιτροπή και τεκμαίρετε από το έγγραφο το εισηγητικό, αν και τα
λαμβάνετε πιο μπροστά υπόψιν, από εκεί μετράει το 20ήμερο εντός του οποίου
οφείλετε να πάρετε απόφαση. Την απόφασή σας για αναβολή για γνωμοδότηση την
πήρατε εκτός του 20ημέρου. Μετά την πάροδο του 20ημέρου κ.Πρόεδρε.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Εκμεταλλευτείτε το λοιπόν κ.Χασιώτη. Έχετε το δικαίωμα
από το νόμο
Χασιώτης (Νομικός εκπρόσωπος των καταστηματαρχών): Όχι δεν θέλω να
εκμεταλλευτώ κάτι. Απλώς οφείλω να σας πω και κάποια άποψη που έχουν οι
πελάτες μου.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Κύριε Μακρυγιάννη έχετε το λόγο.

Μακρυγιάννης (Νομικός Σύμβουλος Δήμου Βέροιας): Καλές είναι οι εντάσεις, καλοί
είναι οι θυμοί, υπάρχουν όμως και οι νόμοι. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει η
υγειονομική διάταξη του 1983, η οποία προβλέπει μέσα, πως υπολογίζεται μέσα ο
μέγιστος αριθμός τραπεζοκαθισμάτων που θα μπαίνει σε κάθε χώρο ξεχωριστά,
δηλαδή μέσα στην αίθουσα πελατών, στον ειδικό ιδιωτικό υπαίθριο χώρο και στον
κοινόχρηστο υπαίθριο χώρο και λέει επίσης εκεί πέρα ότι αυτά τα πράγματα
αναφέρονται και στη γνωμοδότηση της υγειονομικής επιτροπής, ο μέγιστος αριθμός,
και στην άδεια. Δηλαδή η ίδια η άδεια γράφει, τόσα μέσα, τόσα στον ιδιωτικό
υπαίθριο χώρο και τόσα στον κοινόχρηστο. Επίσης λέει ο νόμος ότι δεν επιτρέπεται
υπέρβαση αυτού του αριθμού. Εάν ήθελε να φέρει τα μέσα, έξω και τα έξω, μέσα, δε
θα το έλεγε αυτό. Επίσης η νομοθεσία προβλέπει ότι εάν η υγειονομική υπηρεσία
διαπιστώσει ότι έχουμε υπέρβαση, τον καλεί και αν δεν τα επαναφέρει πάμε για
ανάκληση. Επίσης έχουμε και την ίδια υγειονομική διάταξη που λέει πότε πρόκειται
για επέκταση καταστήματος και πότε όχι. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση από ότι
προέκυψε από τα έγγραφα του φακέλου που τα είχα ελέγξει τότε, διαπιστώθηκε ότι
αρμόδια όργανα δηλαδή αστυνομική αρχή και υγειονομική υπηρεσία διαπίστωσαν
σε αυτά τα καταστήματα υπέρβαση του μέγιστου αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων
και μάλιστα επανειλημμένα, που σημαίνει υποτροπή. Πράγμα που σημαίνει
συνεπάγεται επακόλουθα και επέκταση του καταστήματος, Τώρα υπάρχει εδώ η
άποψη των καταστηματαρχών που λέει ότι μπορώ να μεταφέρω τα μέσα έξω και τα
έξω μέσα, αρκεί να μην υπερβώ τη μέγιστη δυναμικότητα. Κατά τη γνώμη μου η
άποψη αυτή είναι λαθεμένη και γιατί δεν βρίσκει έρεισμα στο νόμο, σε κάποια
διάταξη, δεν μας ανέφεραν κάποια διάταξη πρώτον και δεύτερον διότι αν τα
πάρουμε και σε ρεαλιστικό επίπεδο, φανταστείτε ένα μαγαζί που έχει 50 καθίσματα
μέσα στην αίθουσα πελατών, 50 στον ιδιωτικό υπαίθριο χώρο και 30 στον
κοινόχρηστο χώρο. Σύνολο 130 καθίσματα, άντε να τα μεταφέρει αυτά όλα μέσα και
άντε να πάρει μια πυρκαγιά, να δούμε ποιος θα φύγει και από πού. Έχω λοιπόν τη
γνώμη ότι είναι λαθεμένη η άποψη αυτή και γι΄αυτό η εισήγησή μου είναι να
ανακληθούν αυτές οι άδειες. Εμένα με ορίσατε εδώ για να σας συμβουλεύω και να
προτείνω οι ενέργειες και οι αποφάσεις σας να είναι νόμιμες. Η γνώμη μου λοιπόν
γι΄αυτό το θέμα είναι αυτή. Να προχωρήσετε σε ανάκληση.
Χασιώτης (Νομικός εκπρόσωπος των καταστηματαρχών): Έχετε καμία απόφαση
που να τεκμηριώνει αυτήν την ερμηνεία, διοικητικού πρωτοδικείου
Μακρυγιάννης (Νομικός Σύμβουλος Δήμου Βέροιας): Δεν έχω καμία κ.Χασιώτη, είναι
ερμηνεία την οποία την κάνω εγώ ως νομικός
Χασιώτης (Νομικός εκπρόσωπος των καταστηματαρχών): Έχω εγώ λοιπόν
αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων και μάλιστα ο κ.Παγούρας είναι εδώ και μια
φορά αθωώθηκε επικαλούμενος αυτό το επιχείρημα και μόνος του, έτσι δεν είναι
κ.Παγούρα;
Καταστηματάρχης (Παγούρας): Πολύ σωστά.
Χασιώτης (Νομικός εκπρόσωπος των καταστηματαρχών): Έχω να σας προσκομίσω
10 αποφάσεις αναστολών του διοικητικού πρωτοδικείου...
Μακρυγιάννης (Νομικός Σύμβουλος Δήμου Βέροιας): Εκεί δεν καλούμαστε εμείς.
Πάτε μόνοι σας.
Χασιώτης (Νομικός εκπρόσωπος των καταστηματαρχών): Όχι κάνετε λάθος. Λέτε τις
απόψεις σας όπως τις λέμε και εμείς με τα δικόγραφά μας. Λέτε τις απόψεις σας ως
δήμος και ως νομική υπηρεσία όπως τις λέμε εμείς με το όνομά μας. Λοιπόν, εγώ
δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είναι η ερμηνεία την οποία σας δίνω, που είναι η
ερμηνεία των δικαστηρίων και έχετε απέναντι την ερμηνεία του κ.Μακρυγιάννη.
Σεβαστή. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Όλοι μας έχουμε δικαίωμα να
ερμηνεύουμε τους νόμους. Αυθεντικά όμως μόνο τα δικαστήρια. Δεύτερον, σας

επισήμανε ο κ.Μακρυγιάννης ότι εντός του 20ημέρου αφότου λάβατε γνώση,
οφείλατε να λάβετε την απόφαση, άλλως είναι μη σύννομη. Εάν είστε σε δύσκολη
θέση κάνετε χρήση αυτού του πράγματος και δεν έχετε καμία νομική ευθύνη.
Μιχαηλίδης: Το παράδοξο είναι ότι υπάρχουν δύο νομικοί που λένε δύο διαφορετικά
πράγματα. Ο νομικός μας σύμβουλος λέει αυτό, ο κ.Χασιώτης επικαλείται
αποφάσεις δικαστηρίου...
Μακρυγιάννης (Νομικός Σύμβουλος Δήμου Βέροιας): Να τις δούμε.
Μιχαηλίδης: Όχι δεν το αμφισβητώ. Πέσμου, το δικαστήριο γιατί αποφασίζει έτσι και
την άλλη μέρα εμένα με εγκαλεί που δεν έχω κάνει ανάκληση σε μαγαζί με
καθίσματα; Δηλαδή, γιατί με εγκαλεί εμένα ο εισαγγελέας για παραπάνω καθίσματα
έξω, που δεν έκανα ανάκληση;
Χασιώτης (Νομικός εκπρόσωπος των καταστηματαρχών): Και εγώ αν σας κάνω μία
μήνυση κ.Μιχαηλίδη, ότι με κλέψατε, θα πάτε στο δικαστήριο και θα αθωωθείτε.
Δυστυχώς, μήπως δεν καθίσατε όλοι στο σκαμνί και η υπηρεσία, διότι σας μήνυσε η
11η εφορία αρχαιοτήτων.
Μιχαηλίδης: Εντάξει αυτά είναι απτά πράγματα. Κάνει μία μήνυση ένας πολίτης,
βλέπει ο εισαγγελέας ότι όντως υπήρχε παράβαση και με καλεί.
Μακρυγιάννης (Νομικός Σύμβουλος Δήμου Βέροιας): Πρώτον, οι αποφάσεις των
ποινικών δικαστηρίων δεν επηρεάζουν τα διοικητικά και δεύτερον ο κ.Χασιώτης
αναφέρθηκε σε αποφάσεις αναστολών, οι οποίες είναι προσωρινή διαταγή
προφανώς. Οι ποινικές δεν επηρεάζουν τα διοικητικά. Εάν είναι αναστολών με
προσωρινή διαταγή εκεί το δικαστήριο ακόμα και στην απόφαση πιθανολογεί, δεν
κρίνει, το ξέρετε καλύτερα από εμένα.
Χασιώτης (Νομικός εκπρόσωπος των καταστηματαρχών): Μα εγώ μιλάω για
πιθανολόγηση. Εσείς έχετε πιθανολόγηση αντίθετη;
Μακρυγιάννης (Νομικός Σύμβουλος Δήμου Βέροιας): Όχι δεν έχω, να την δω όμως
και που να λέει ότι τα τραπεζοκαθίσματα..., ο μέγιστος αριθμός μπορεί..., τότε να το
συζητήσουμε.
Γουναράς: Κύριε Μακρυγιάννη, δεν είπε κανείς τα 20 να βγουν έξω και τα 30 να
μπουν μέσα. Ακόμα και 5 αν βγουν και αυτό απαγορεύεται;
Μακρυγιάννης (Νομικός Σύμβουλος Δήμου Βέροιας): Ο νόμος λέει ¨δεν επιτρέπεται
η παραβίαση του μέγιστου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που αναγράφονται στην
άδεια για κάθε συγκεκριμένο χώρο¨.
Γουναράς: Μάλιστα.
Μακρυγιάννης (Νομικός Σύμβουλος Δήμου Βέροιας): Έτσι λέει ο νόμος, τι να
κάνουμε;
Χασιώτης (Νομικός εκπρόσωπος των καταστηματαρχών): Αυτό δεν θεωρείται
επέκταση όμως. Κύριε Μακρυγιάννη εγώ κάνω χρήση αυτών, του Καραναστάση και
τα βιβλία που κάνει χρήση η υπηρεσία σας. Ξέρετε τι λένε εδώ; Επέκταση. Τι
θεωρείται ανάκληση της αδείας λόγω επεκτάσεως; Επέκταση θεωρείται όταν
αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα.....
Μακρυγιάννης (Νομικός Σύμβουλος Δήμου Βέροιας): Εσείς πάτε στο άρθρο 6
παράγραφος 5. Δείτε τη διάταξη στο άρθρο 37 παρ.4 της ίδιας υγειονομικής
διάταξης που λέει ότι ¨δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του αναλογούντος¨.
Χασιώτης (Νομικός εκπρόσωπος των καταστηματαρχών): Αυτό όμως δεν αποτελεί
επέκταση. Εάν δεν υπάρχει επέκταση δεν μπορεί να αφαιρεθεί η άδεια. Αυτό λέω.
Μακρυγιάννης (Νομικός Σύμβουλος Δήμου Βέροιας): Κάνετε λάθος. Δείτε τη διάταξη
του άρθρου 37 παρ.4α1, λέει ¨δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του αναλογούντος στους
ανωτέρω χώρους αριθμού καθισμάτων αναπτυσσομένων σε υπαίθριο χώρο. Αν η
υγειονομική επιτροπή διαπιστώσει .......... ζητεί τον άμεσο περιορισμό, άλλως πάμε
στο άρθρο 11¨, που είναι ανάκληση¨.

Χασιώτης (Νομικός εκπρόσωπος των καταστηματαρχών): Όχι δεν λέει ¨άλλως πάμε
στο άρθρο 11¨.
Μακρυγιάννης (Νομικός Σύμβουλος Δήμου Βέροιας): Τι λέτε, για δείτε το 37.
Χασιώτης (Νομικός εκπρόσωπος των καταστηματαρχών): Για να το δείτε και εσείς.
Μακρυγιάννης (Νομικός Σύμβουλος Δήμου Βέροιας): Εγώ το είδα και το σήκωσα
απ΄τη ¨Νόμος¨. Και εν πάση περιπτώσει το εάν συνιστά ή όχι επέκταση, η γνώμη του
υγειονομικού είναι για μένα δεσμευτική. Εκείνο θα κρίνει εάν είναι επέκταση ή όχι.
Χασιώτης (Νομικός εκπρόσωπος των καταστηματαρχών): Η γνώμη του
υγειονομικού είναι αυτή την οποίαν οφείλει να έχει σε σχέση με τις αποφάσεις των
δικαστηρίων. Έχουμε επίσης ένα παράδειγμα, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά με το
υγειονομικό, όπου ερμηνεύει ο καθένας το νόμο όπως θέλει. Έχετε και εσείς
εμπειρίες και ο κ.Καπανίδης και εγώ, όπου λέμε ότι η διάταξη του νόμου λέει αυτά
και λέει το υγειονομικό, εγώ την ερμηνεύω έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάνει μια
δικτατορία των δημοσίων υπαλλήλων. Να το καταλάβετε. Και αυτή μας κυβερνάει.
Αυτό είναι το δράμα μας και το δράμα σας, ότι μας κυβερνούνε, έτσι και
αναγκαζόμαστε πολλές φορές και λέμε ¨βάλε και το πιστοποιητικό πυροπροστασίας
που δεν το λέει ο νόμος¨ διότι ο υπάλληλος δε δέχεται τα χαρτιά, παρά το νόμο. Δε
σας έχει τύχει; Μας έχει τύχει. Και εσάς τους μηχανικούς, πόσες φορές
αναγκαζόμαστε και μας λένε επιπλέον χαρτιά να προσκομίσουμε, γιατί έτσι
ερμηνεύει ο υπάλληλος το νόμο.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Κύριε Χασιώτη, για να κλείσουμε το θέμα, ο καθένας.....
Χασιώτης (Νομικός εκπρόσωπος των καταστηματαρχών): Εγώ φρονώ ότι όποια
ερμηνεία και αν δίνουμε εννοιολογική, σας λέγω ότι δεν είναι νόμιμη η απόφαση την
οποία θα λάβετε γιατί πέρασε το 20ήμερο.
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Όποια απόφαση και αν πάρουμε;
Χασιώτης (Νομικός εκπρόσωπος των καταστηματαρχών): Όποια απόφαση και αν
πάρετε.
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Δεν έχει σχέση αυτό με εμάς. Άλλο. Το 20ήμερο είναι
άσχετο.
Χασιώτης (Νομικός εκπρόσωπος των καταστηματαρχών): Όποια απόφαση και αν
πάρετε. Σας το τόνισε ο νομικός σύμβουλος. Αποφασίστε εσείς από εδώ και πέρα.
Μακρυγιάννης (Νομικός Σύμβουλος Δήμου Βέροιας): Το μόνο που ήθελα να
προσθέσω είναι το εξής, στο άρθρο 6 παρ.5 λέει, το ¨αν η επέκταση είναι ουσιώδης
τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του¨, επ΄αυτού αποφαίνεται το
υγειονομικό και είναι δεσμευτική για εμάς. Δεν μπορούμε εμείς να κρίνουμε αν έχει
τροποποίηση ουσιώδη ή όχι. Ούτε αρμοδιότητα έχουμε, ούτε γνώσεις.
Μιχαηλίδης: Κύριε Μακρυγιάννη πριν ψηφίσουμε, μια ερώτηση. Πρώτον η απόφασή
μας σήμερα είναι έγκυρη ή άκυρη; Δεύτερον, είμαστε εντός ή εκτός 20ημέρου; Τρίτον
απαντήστε μου, τι ευθύνες υπάρχουν;
Μακρυγιάννης (Νομικός Σύμβουλος Δήμου Βέροιας): Προφανώς είστε εκτός
20ημέρου, η απόφασή σας όμως θα είναι έγκυρη και θα παράγει όλες τις έννομες
συνέπειες μέχρι να ακυρωθεί. Είναι το τεκμήριο νομιμότητας, όποιος θέλει ας πάει
να την ακυρώσει. Αν ακυρωθεί έχει καλώς.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Λοιπόν μπορούμε να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία;
Ποιος ψηφίζει υπέρ της ανάκλησης για το κατάστημα ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ του Σάββα
Ιωσηφίδη του Γεωργίου, που βρίσκεται στη Βέροια επί της οδού Μητροπόλεως 67
(Mall);
Υπέρ της ανάκλησης ψήφισαν όλα τα μέλη της Επιτροπής.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 04-07-2012 Εισηγητικό Σημείωμα της Αντιδημάρχου Ελισάβετ
Αρχοντάκη-Γεωργίου.

2. Το αριθμ.2160/14-06-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής &
Υγειονομικού Ελέγχου.
3. Την αριθμ.51/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία
αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα.
4. Την από 20-08-2012 Γνωμοδότηση του Νομικού μας Συμβούλου Αθανασίου
Μακρυγιάννη, ο οποίος γνωμοδοτεί υπέρ της ανάκλησης της παραπάνω άδειας.
5. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/10(ΦΕΚ 87/Α’).
Αποφασίζει Ομόφωνα
A. Εγκρίνει την Ανάκληση της αριθμ.πρωτ:40105/20-7-2011 άδειας ίδρυσης &
λειτουργίας καταστήματος ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ του ΣΑΒΒΑ ΙΩΣΗΦΙΔΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
που βρίσκεται στη Βέροια επί της οδού Μητροπόλεως 67 (Mall)».
Β. Εγκρίνει τη σφράγιση του καταστήματος.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 61 / 2012.
................................................................…………………….……………………….......
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Εμμανουήλ Γουναράς
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Αριστομένης Λαζαρίδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 25-09-2012
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
(Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας-Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής)

