ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθμ. 12 / 2012 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 78 / 2012.
Περίληψη
Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (¨ENVY¨ Εληάς 2).
Σήμερα στις 05-11-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00΄ και σε συνεχόμενες
συνεδριάσεις στις 06-11-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30΄ (ματαίωση) και στις
13-11-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄, 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 31-10-2012 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 8 μέλη.
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Παρόντες
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
Εμμανουήλ Γουναράς
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Αριστομένης Λαζαρίδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Δημητρούλα Γκέκα
Δημήτριος Δάσκαλος

1

Απόντες
Κατίνα Κοστογλίδου

Σημείωση:
1) Ο Βασίλειος Παπαδόπουλος προσήλθε στη συνεδρίαση στην έναρξη συζήτησης της
αριθμ.74/2012 απόφασης.
2) Ο Αριστομένης Λαζαρίδης αποχώρησε κατά τη συζήτηση της αριθμ.78/2012 απόφασης.
3) Ο Δημήτριος Δάσκαλος προσήλθε στη συνεδρίαση στην έναρξη συζήτησης της
αριθμ.82/2012 απόφασης.
4) Τα μέλη Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου, Γεώργιος Μιχαηλίδης & Βασίλειος Παπαδόπουλος
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση της αριθμ.83/2012 απόφασης.
5) Η συνεχόμενη συνεδρίαση της 06-11-2012, για τη συζήτηση του 2ου & 5ου θέματος της
αριθμ.12/2012 πρόσκλησης, λόγω έλλειψης απαρτίας (απουσίαζαν τα μέλη Τηλέμαχος
Χατζηαθανασίου, Κατίνα Κοστογλίδου, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Δημητρούλα Γκέκα &
Δημήτριος Δάσκαλος), ματαιώθηκε και ορίστηκε νέα για τις 13-11-2012, ημέρα Τρίτη και
ώρα 12.00΄.
6) Στη συνεχόμενη συνεδρίαση της 13-11-2012 και στη συζήτηση του 5ου & 2ου θέματος της
αριθμ.12/2012 πρόσκλησης, που ελήφθησαν αντίστοιχα οι αριθμ. 84/2012 & 85/2012
αποφάσεις, απουσίαζαν οι κ.κ. Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου, Κατίνα Κοστογλίδου,
Δημητρούλα Γκέκα & Δημήτριος Δάσκαλος.

Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Γεώργιο Νικόπουλο.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 19-10-2012 Εισηγητικό Σημείωμα της Αντιδημάρχου
Οικονομικών Ελισάβετ Αρχοντάκη-Γεωργίου, που έχει ως εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 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 άρθρου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την ανάκληση, αφαίρεση και
προσωρινή αφαίρεση των αδειών και την σφράγιση των πιο πάνω καταστημάτων.
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1α του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α) ¨Νέα
αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης–Πρόγραμμα
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασίζει πλέον κατ’ αρμοδιότητα για την
ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων,
επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου.
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 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 μεταβίβαση του, καθώς και η ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων
λειτουργίας του, εκτός αν, κατά τις διαπιστώσεις της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας, η
γινόμενη 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.λ.π.) τούτου από τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του σε άλλο
πρόσωπο.
Επίσης στο άρθρο 6 παρ. 9 της προαναφερθείσας Υγειονομικής Διάταξης αναφέρεται :
¨Τα καταστήματα, εργαστήρια και εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος που
λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη από το παρόν άρθρο άδεια ίδρυσης και λειτουργίας,
κλείονται αυτεπαγγέλτως από την οικεία Αστυνομική Αρχή (Ο.Τ.Α. παρ. 6 του άρθρο 80 του
ανωτέρω), οι δε παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του Α.Ν. 2520/95.¨
Με την απόφαση 1249/10 απόφαση Δημάρχου χορηγήθηκε η με αρ. πρωτ. 9526/01-102010 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ στον Παπαγεωργόπουλου
Ιωάννη του Κωνσταντίνου, για το ευρισκόμενο στην Βέροια επί της οδού Ελήας 2 κατάστημά
του, δυναμικότητας: α) ΑΙΘΟΥΣΑ: τριάντα τέσσερα (34) καθίσματα και πενήντα έξι (56)
σκαμπό και β) ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ: δέκα έξι (16) σκαμπό.
Σύμφωνα με το αριθ. 1020/18925/32/8-β/6-8-2012 έγγραφό του το Αστ. Τμήμα Βέροιας
μας γνώρισε ότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 28-7-2012 και ώρα 12:05 διαπιστώθηκε
επέκταση του καταστήματος με την ανάπτυξη δέκα οκτώ (18) καθισμάτων στον δημοτικό
υπαίθριο χώρο ενώ από την υπάρχουσα άδεια προβλέπεται η ανάπτυξη δέκα έξι (16)
καθισμάτων στον χώρο αυτό.
Με το αριθ. 44959/27-8-2012 έγγραφό μας στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής της
Π.Ε. Ημαθίας ζητήσαμε να ενεργήσει επανέλεγχο για να διαπιστωθεί η επαναφορά ή όχι του
καταστήματος και η συμμόρφωση με τους όρους της κατεχόμενης αδείας.
Με το αριθ. 3598/27-9-2012 έγγραφό του το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε.
Ημαθίας μας γνωρίζει ότι σε αυτοψία που διενεργήθηκε στις 24-9-2012 το κατάστημα
βρέθηκε να έχει αναπτύξει στον δημοτικό υπαίθριο χώρο είκοσι τέσσερα (24) καθίσματα ενώ
από την υπάρχουσα άδεια προβλέπεται η ανάπτυξη δέκα έξι (16) καθισμάτων,
προβαίνοντας έτσι σε επέκταση και ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων
λειτουργίας του.
Επίσης σύμφωνα με τα υπ’ αρ. πρωτ. 1020/18925/32/4-β/6-04-2011, 1020/18925/32/5β/6-4-2011, 1020/18925/32/3-β/7-4-2011 και 1020/18925/32/6-β/5-5-2011 έγγραφο του
Αστυνομικού Τμήματος Βεροίας, σε ελέγχους που διενεργήθηκαν αντιστοίχως την 2-4-2011,
26-36-2012, 13-3-2011 και 9-4-2011, στο εν λόγω κατάστημα, διαπιστώθηκε επέκταση με
ανάπτυξη αριθμού καθισμάτων σε δημοτικό υπαίθριο χώρο μεγαλύτερο των δέκα έξι (16)
που προβλέπεται από την υφιστάμενη άδεια ίδρυσης & λειτουργίας. Επί του θέματος αυτού
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αρ. 95/2012 απόφασή της ενέκρινε τη μη ανάκληση της
αδείας ίδρ. & λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος.
Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι έχει επέλθει επανειλημμένα επέκταση του
καταστήματος και προκειμένου 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): Κατά το εισηγητικό, σύμφωνα με το αριθ.1020/18925/32/8β/6-8-2012 έγγραφό του το Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας σε έλεγχο που διενήργησε
στο κατάστημα στις 28-07-2012 διαπίστωσε παράβαση με την ανάπτυξη δέκα οκτώ
(18) καθισμάτων στο δημοτικό υπαίθριο χώρο ενώ από την υπάρχουσα άδεια
προβλέπεται η ανάπτυξη δέκα έξι (16) καθισμάτων.
Έγινε ο επανέλεγχος από το υγειονομικό, το οποίο με το αριθ. 3598/27-9-2012
έγγραφό του μας γνωρίζει ότι σε αυτοψία που διενεργήθηκε στις 24-09-2012 το
κατάστημα βρέθηκε να έχει αναπτύξει είκοσι τέσσερα (24) καθίσματα στο δημοτικό
υπαίθριο χώρο ενώ από την υπάρχουσα άδεια προβλέπεται η ανάπτυξη δέκα έξι
(16) καθισμάτων.
Κύριε Παπαγεωργόπουλε, σας ακούμε.
Παπαγεωργόπουλος Ιωάννης (καταστηματάρχης): Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι
ότι μέσα στο 2012 είναι μία η παράβαση που έχουμε κάνει και αυτή είναι για δύο (2)
σκαμπό, που ο αστυνομικός, εγώ νομίζω και δεν μπορώ να το αποδείξω, ούτε
μπορώ να τα βάλω με την αστυνομία, βεβαίωσε την παράβαση γιατί έπρεπε να
γράψει για κάτι. Ήρθε μέσα στο μαγαζί, μέτρησε όλα τα σκαμπό μέσα έξω κλπ.,
εμείς τα σκαμπό αυτά τα δύο από μέσα τα βγάλαμε έξω, μέσα στην κίτρινη γραμμή,
τα οποία ζήτησαν δύο κυρίες για να ακουμπήσουν τις τσάντες τους. Όταν δεν έχει να
γράψει κάτι ο αστυνομικός εμείς έχουμε προβλήματα. Αυτό που θέλω να σας πω
είναι ότι γενικά και η αστυνομία και όποιος έλεγχος έρχεται στο μαγαζί συνέχεια μας
ξεψαχνίζει γιατί και αυτοί πρέπει να επιβεβαιώσουν μια παράβαση οπωσδήποτε.
Δηλαδή εάν δεν βρουν καθίσματα μας ζητάνε, φέρε την κατάσταση του ΙΚΑ, γιατί
έχεις τις πόρτες και παράθυρα ανοιχτά; γιατί έχεις τη μουσική τέρμα; που δεν την
έχουμε τέρμα, υποτίθεται ότι περνάνε τα ντεσιμπέλ. Γιατί αυτό, γιατί το ένα, γιατί το
άλλο. Την προηγούμενη φορά σε ένα μαγαζί, έπαιζαν εδώ οι αναρχικοί στο
δημαρχείο με τέρμα τα ντεσιμπέλ κλπ. και ήρθε η αστυνομία και μπαίνει μέσα στο
μαγαζί και λέει ¨γιατί παίζετε δυνατά¨; Εμείς του λέμε παίζουμε δυνατά, δε βλέπετε
εκεί πέρα τι γίνεται; Όχι λέει εσείς παίζετε. Δηλαδή δεν μας σέβονται καθόλου και
θέλουν οπωσδήποτε να βεβαιώσουν παραβάσεις. Όταν ήρθε μια φορά το
υγειονομικό, δεν διαπίστωσε παράβαση καθόλου, δεν σημείωσε τίποτα, ήμασταν
μπροστά και έφυγε. Αυτό πρέπει να καταγράφηκε στα πρακτικά του υγειονομικού.
Έφυγε και γύρισε μετά από 2-3 βδομάδες, για να επιβεβαιώσουν και αυτοί
παράβαση. Δηλαδή όλοι οι έλεγχοι θέλουν κάτι να επιβεβαιώνουν. Τη δεύτερη φορά
που ήρθε, είπαν αυτό το πράγμα, ότι είχαμε 4-5 σκαμπό, οκτώ (8) γράφει ότι είχαμε
παραπάνω, γιατί μας το ζήτησαν κάποιοι πελάτες, χωρίς να περάσουμε την κίτρινη
γραμμή. Δηλαδή τα μέσα τα σκαμπό τα βγάλαμε έξω. Και μας λέει το υγειονομικό ¨τι
θέλετε δηλαδή να σας γράψουμε για τσιγάρο¨. Επειδή καπνίζουμε; Δηλαδή δεν
μπορούμε να πούμε κάτι σε έναν έλεγχο, σε κάποιον, σε μια αρμόδια αρχή γιατί μας
απειλούν ότι θα μας τιμωρήσουν με κάποιο άλλο τρόπο. Ε τους λέμε και εμείς
γράψτε για να βρούμε τον πιο ανώδυνο τρόπο. Εγώ εκεί που θέλω να καταλήξω
είναι ότι πρέπει να βρείτε εσείς σαν αρμόδιες αρχές και σαν όργανα, γιατί εσείς είστε
στην πρώτη γραμμή, έναν άλλον τρόπο να μη μας παίρνετε τις άδειες για
οποιεσδήποτε παραβάσεις. Αυτό που επικαλέστηκε πριν ο συνάδελφος είναι ότι
ήμαστε επιχειρηματίες με χρέη και δεν μπορούμε. Δηλαδή τα παιδιά μας, μας ζητάν,
δεν έχουν να φάνε, δηλαδή ντρέπομαι που σας το λέω αυτό. Είναι δεύτερο μαγαζί
που θα μου κάνετε ανάκληση, το άλλο μαγαζί ήταν πίσω στην οδό Έλλης. Στο
μαγαζί έγινε ανάκληση πέρυσι τον Ιούνιο και πέντε μήνες ακόμα δεν το έχω ανοίξει,
γιατί ταλαιπωρούμαι από την αρχαιολογία. Ενώ είμαι νόμιμος και ζητάω το
αυτονόητο να βγάλω την άδεια, γιατί έβαλα και εκεί 2-3 σκαμπό παραπάνω, δεν
μπορώ να ξεμπλέξω να βγάλω άδεια. Πέντε (5) μήνες είμαι κλειστός. Εσείς σαν

αρμόδια αρχή αυτό που πρέπει να συζητήσετε είναι, πως μπορώ ενώ εσείς θέλετε
να είστε νόμιμοι και μου παίρνετε την άδεια, να μπορείτε γρήγορα να μου βγάλετε
μια άδεια καινούργια, στη μία μέρα, στις δύο μέρες στις πέντε μέρες, εάν θέλετε να
βοηθήσετε. Όχι πονάει το κεφάλι, είσαι παράνομος, κόβεις κεφάλι. Δηλαδή δεν
μπορώ να ταλαιπωρούμαι εγώ σαν επιχειρηματίας πέντε μήνες να ανοίξω το άλλο
το μαγαζί μου. Και σ΄αυτό το μαγαζί αν μου πάρετε την άδεια, αν δηλαδή μου γίνει
ανάκληση, επειδή έχω πίσω μία Εκκλησία, του Χριστού, πλάι, πίσω, που δεν ξέρω
αν μπλέξω με την αρχαιολογία, αν μπορέσω πάλι και δεν γίνουν πάλι αυτά τα
πράγματα. Γιατί δεν μπορεί, είναι αυτό το σύστημα στην Ελλάδα, το
δημοσιοϋπαλληλίκι, που είναι άρρωστο και περνάω Γολγοθά πραγματικά. Εντάξει
λέω ότι είμαι παράνομος και δεν λέω ότι είμαι ο απολύτως νόμιμος, αλλά θέλω να
δουλέψω. Δεν μπορεί ναρθεί πελάτης στο μαγαζί μου και να τον διώξω. Και εμείς
έχουμε παιδιά και γυναίκες με καροτσάκια και εμείς νοιαζόμαστε για τον πεζόδρομο
κλπ. Όλες οι παραβάσεις που έκανα ήτανε με σκαμπό μέσα στην κίτρινη γραμμή και
για το 2012 ήταν μία μόνο παράβαση. Όλοι εσείς, όσοι είστε επιχειρηματίες έχουν
έρθει στο άγχος του επιχειρηματία. Εμείς αν κλείσουμε για 5 μέρες ή για 2 ή για 3,
ούτε για 1 ημέρα δεν πρέπει να κλείσουμε, δεν έχουμε να πληρώσουμε το ΙΚΑ το
ΤΕΒΕ. Πες ότι δεν μας νοιάζει για το προσωπικό, αλλά μας νοιάζει και μας για τα
παιδιά μας, έχουμε υποχρέωση στους προμηθευτές, χρωστάμε ένα σωρό λεφτά. Και
εγώ νομίζω δηλαδή, απ΄ότι γνωρίζω και μιλάω και με άλλους επιχειρηματίες σε
άλλες πόλεις, μόνο στη Βέροια γίνονται αυτά τα πράγματα, τόσο κυνήγι. Εδώ εσείς
πρέπει να μας βοηθήσετε, εγώ νομίζω. Να μας βοηθήσετε, να είσαστε συνεργάτες
μαζί μας και να βρείτε και εσείς ένα τρόπο, όπως είχε πει την προηγούμενη φορά ο
κ.Μιχαηλίδης, να βρεθεί ένας τρόπος στην οδό Έλλης, να παίρνονται κάπως αλλιώς
οι άδειες, να μπορούν τα μαγαζιά να βγάλουν καινούργια άδεια. Και αυτά που λένε
για τα 20ήμερα κλπ., παρήλθε το 20ήμερο και τα δικηγορικά, γιατί την άλλη φορά
είχα βάλει και δικηγόρο, δεν μετράνε για μένα. Να πάω στο δικαστήριο, να πάω
πρωτοδικείο, δεν έχω λεφτά ούτε πρωτοδικείο να πάω, ούτε τίποτα. Και εγώ αυτό
που θέλω να πω είναι ότι μερικές φορές και εσείς να ψηφίζετε και να σκέφτεστε σαν
άνθρωποι, δηλαδή να βάζετε και την ανθρωπιά μέσα, όχι μόνο να είμαστε νόμιμοι.
Δηλαδή όλοι οι επιχειρηματίες δεν μπορεί να είμαστε στον ίδιο ντορβά, ξέρουμε και
εμείς ότι έχουμε κάποιους κακούς κλπ., προσπαθούμε και εμείς να τους
απομονώσουμε, αλλά εγώ νομίζω ότι όλοι οι επιχειρηματίες δεν είναι το ίδιο. Έχουμε
οικογένειες οι περισσότεροι, έχουμε παιδιά κλπ., κάποιοι μπορεί να θέλουνε..., αλλά
νομίζω προσπαθούμε να είμαστε νομοταγείς, με τους περισσότερους από εδώ πέρα
γνωριζόμαστε, απλώς τυχαίνει να κάνουμε κάποιες μικροπαραβάσεις, που αυτό το
κάνουμε γιατί θέλουμε να δουλέψουμε. Και στη συνέχεια και εσείς πάρτε μια
απόφαση, τι θέλετε να είμαστε; Θέλετε να είμαστε 100% νόμιμοι, αλλά δεν
μπορούμε, βλέπουμε εκεί το ένα πέργολες, μέργολες, απαγορεύονται αυτά,
απαγορεύονται να βγάζεις ένα σκαμπό παραπάνω κλπ. για να ξέρουμε και εμείς τι
θα κάνουμε. Δηλαδή βλέπουμε και εμείς μια αρρωστημένη κατάσταση. Και να πω
και κάτι άλλο. Όταν γι΄αυτές τις παραβάσεις πάμε στο δικαστήριο, για 2, 4 ή 5
σκαμπό που βγάζουμε μέσα στην κίτρινη γραμμή, το δικαστήριο μας αθωώνει.
Δηλαδή λέει αφού από μέσα τα βγάζετε έξω και είστε μέσα στην κίτρινη γραμμή, το
δικαστήριο μας αθωώνει. Αυτά. Και θέλω να δείξετε λίγο την ανθρωπιά σας και
ναρθείτε λίγο στη θέση μου. Ευχαριστώ.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Λοιπόν, ας αρχίσω από το τέλος. Ότι είπες για το
δικαστήριο, προφανώς είπες το αυτονόητο, δηλαδή τι περίμενες να σας καταδικάσει
με φυλάκιση το δικαστήριο επειδή βγάλατε 5 καθίσματα παραπάνω; Φανταζόσουν
ότι θα φυλακιστείς γι΄αυτόν το λόγο; Δηλαδή τώρα τι είναι αυτό, είναι επιχείρημα;
Παπαγεωργόπουλος Ιωάννης (καταστηματάρχης): Λέω ότι ούτε άδειες μας παίρνει,
ούτε τίποτα, αυτό εννοώ.

Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Πρώτον το δικαστήριο ελέγχει το ποινικό μέρος. Περίμενες
να σε φυλακίσει το δικαστήριο για τις 5 καρέκλες; Ένα δεύτερο κ.Παπαγεωργόπουλε
είναι ότι δυστυχώς έχετε κοντή μνήμη, γιατί γνωρίζεις ότι το 2011 που πήραμε
απόφαση και δεν σου κάναμε ανάκληση για παρόμοιο λόγο, είμαστε κατηγορούμενοι
για παράβαση καθήκοντος. Αλλά έχετε κοντή μνήμη. Όταν λοιπόν οι αποφάσεις μας
είναι καλές για σας, είμαστε καλοί.
Παπαγεωργόπουλος Ιωάννης (καταστηματάρχης): Μια παράβαση το 2012 για 2
σκαμπό μέσα στην κίτρινη γραμμή;
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Σου απάντησα. Για το κατάστημά σου το ¨ENVY¨, είμαστε
κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος, γιατί δεν σας κάναμε ανάκληση την
άδειά σας, για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Δεν θέλω να έχετε κοντή μνήμη.
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε τους ρόλους μας. Τι νομίζετε
ότι είμαστε; Τερατέχνες είμαστε εμείς εδώ; Ηρθαμε να διαχειριστούμε κάποιες
καταστάσεις, κάποιες καταστάσεις που έχουν σχέση με τη νομιμότητα. Και εγώ κάνω
μια ερώτηση ρητορική. Ποιους εμπιστεύεστε; Αυτούς οι οποίοι ήρθαν να τηρήσουν
τη νομιμότητα ή αυτούς που ήρθαν να τηρήσουν την παρανομία ή να κάνουν
λοβιτούρες; Δεν θα εμπιστεύεστε περισσότερο τους ανθρώπους, οι οποίοι θα
τηρήσουν τη νομιμότητα, έστω και αν έρθουν σε σύγκρουση μαζί σας; Εγώ πιστεύω
ότι αυτούς θα τους εμπιστεύεστε περισσότερο;
Παπαγεωργόπουλος Ιωάννης (καταστηματάρχης): Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει
ισονομία;
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Το ερώτημά μου είναι ρητορικό και δε θέλω να με
διακόψεις. Άρα, λοιπόν, εμείς δεν έχουμε κανένα ρόλο περίεργο, ήρθαμε να τα
διαχειριστούμε αυτά τα πράγματα. Να τα διαχειριστούμε και είναι ιδιαίτερα λυπηρό
όταν αναγκαζόμαστε να πάρουμε αυτή τη θέση, για ανάκληση ενός καταστήματος.
Ιδιαίτερα λυπηρό. Είπατε να βάλουμε μέσα την ανθρωπιά, πόση ανθρωπιά όμως να
βάλεις, όταν κινδυνεύεις να συρθείς εσύ κατηγορούμενος; Και ρωτάω. Αν το
σύστημα πάσχει, πάσχει γιατί η αστυνομία λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, η
δικαστική εξουσία λειτουργεί με το βήτα τρόπο. Εμείς οφείλουμε να παραβλέψουμε
τον τρόπο λειτουργίας αυτής και να παρανομήσουμε, δημιουργώντας όλες τις
προϋποθέσεις για να πάμε για παράβαση καθήκοντος, γιατί πρέπει να είμαστε όσο
το δυνατόν...; Σας ανέφερε ο Πρόεδρος ότι δε συμφωνήσαμε με την ανάκληση και
είμαστε κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος. Άρα λοιπόν μέχρι που είναι το
όριο και η υποχρέωση του καθένα; Ως προς τις υποχρεώσεις λοιπόν, όπως τόνισα
και στον κύριο και συμπολίτη καταστηματάρχη προηγουμένως, είναι ότι δυστυχώς
δεν έχουμε οριοθετήσει ο καθένας από εμάς τις υποχρεώσεις του, όπως δεν τις
έχετε οριοθετήσει και εσείς. Δεν τις έχετε οριοθετήσει και εδώ βλέπουμε, λοιπόν, ότι
ενώ στις 28-7-2012 έχετε παράβαση για 2 σκαμπό, στις 24-9-2012 έχετε παράβαση
για 8 σκαμπό. Μας λέτε εντός της οριοθετημένης γραμμής. Ε ωραία λοιπόν αυτήν
εδώ τώρα, τι θα την κάνουμε την παράβαση; Θα την γράψουμε στα παλιά μας τα
παπούτσια, για να πάμε για παράβαση καθήκοντος;
Παπαγεωργόπουλος Ιωάννης (καταστηματάρχης): Είχατε πει, μια φορά, ότι μέχρι
την κίτρινη γραμμή μπορούμε να βγάλουμε όσα θέλουμε.
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Όχι, δεν ειπώθηκε αυτό. Ειπώθηκε και διευκρινίστηκε,
γιατί ο κ.Μιχαηλίδης το θυμάται, το καθόρισε και το είπε εδώ και ο κ.Χασιώτης, ότι τα
καθίσματα έχουν σχέση με τη δυναμικότητα, με την αντοχή του καταστήματος να
αντιμετωπίσει όποια προβλήματα σε σχέση με τα καθίσματα. Δηλαδή δεν μπορεί να
έχεις άδεια για 10 και να βγάζεις 80, σε ποια τουαλέτα θα πάνε οι των 80
καθισμάτων; Το είχαμε πει αυτό το πράγμα, ότι δεν μπορεί να βγάζεις όσα θέλεις και
έχει σχέση με την αντοχή του καταστήματος και τη δυνατότητα να καλύψει τις
υγειονομικές ανάγκες. Το είχαμε πει αυτό.
Παπαγεωργόπουλος Ιωάννης (καταστηματάρχης): 80 είναι, απλά τα μετακινώ.

Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να λέει η άδειά σου 80 και
να βγάζεις 180. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να το κάνεις. Λέω λοιπόν ότι ανεξάρτητα
από το τι θα μας πεις, όταν βλέπουμε εδώ, μικρές οι μεγάλες παραβάσεις, οι οποίες
έρχονται να ανακληθούν με τη δικιά σου λογική και θα δεχτώ ότι είναι έτσι, γιατί
λειτουργεί το κράτος στραβά, δεν έχει την ανθρωπιά, όμως ποια ανθρωπιά μπορεί
να συναντήσει κανείς όταν δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στη Μητροπόλεως ή στην
Εληάς ; Πέστε μου σας παρακαλώ. Για ποια ανθρωπιά μιλάμε; Η πόλη αυτή έχει
καταντήσει..., το έχω πει 800 φορές, ότι αυτή η πόλη έχει γίνει βάρβαρη πόλη. Δεν
κυκλοφορούν αμέα, είναι 10% του συνολικού πληθυσμού τα αμέα. Είδατε εσείς αμέα
να κυκλοφορούν έξω στους δρόμους; Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Άρα λοιπόν
είμαστε συνυπεύθυνοι και εσείς δεν κάνετε μια προσπάθεια να συμμορφωθείτε, έτσι
ώστε να μας δώσετε και εμάς την ευχέρεια να είμαστε μαζί σας και να είμαστε δίπλα.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι΄αυτό λοιπόν Πρόεδρε, εγώ είμαι υπέρ της
ανάκλησης.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος να πάρει το λόγο;
Γκέκα Δημητρούλα: Συνεχίζοντας αυτά που είπε ο συνάδελφός μου
κ.Χατζηαθανασίου, λέω ότι με πόνο ψυχής πραγματικά, όταν πρόκειται να
ψηφίσουμε υπέρ της ανάκλησης, να ξέρετε ότι οι πιο πολλοί από εμάς δεν θέλουμε
νάρθουμε, όταν βλέπουμε τα θέματα αυτά. Μας φέρνετε σε πάρα πολύ δύσκολη
θέση. Καταλαβαίνουμε τη δική σας προσφορά στην πόλη. Στα δικά σας μαγαζιά
ερχόμαστε και πίνουμε καφέ, τα παιδιά μας δουλεύουν σε σας, αλλά αυτή η πόλη
για να ζήσει και για να συνυπάρχουμε όλοι ειρηνικά, θα πρέπει όλοι να σεβόμαστε
τους νόμους. Δεν μπορούμε να επικροτήσουμε την αναρχία.
Παπαγεωργόπουλος Ιωάννης (καταστηματάρχης): Σέβομαι το ρόλο σας, αλλά να
βρείτε και έναν τρόπο να βγάζουμε τις άδειες γρήγορα. Πέντε μήνες είμαι κλειστός
στο άλλο το μαγαζί.
Γκέκα Δημητρούλα: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Πρόεδρε θυμάσαι πολύ καλά που ήρθα με 18 χαρτιά
στο χέρι μου και σας είπα; ¨18 χαρτιά χρειάζονται για να βγάλετε μία άδεια¨, είναι
πραγματικά τρομερό, έχετε απόλυτο δίκιο σ΄αυτό. Πήγα στον Πρόεδρο λοιπόν και
του λέω ¨18 χαρτιά¨, βρείτε τρόπο να τα συμπτύξουμε, αντί για 18 να είναι λιγότερα
και υπάρχουν τρόποι, ας καθίσουμε όλοι μαζί να βρούμε τρόπους για να
συντομεύουν οι άδειες. Να λοιπόν σημεία που μπορούμε να βοηθήσουμε. Πρόεδρε
σημείωσέ το, υπάρχουν τρόποι να βοηθηθούν και να βγαίνουν σύντομα οι άδειες.
Παπαγεωργόπουλος Ιωάννης (καταστηματάρχης): Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής
πρέπει να έχει αυτόν το ρόλο. Να βοηθήσετε πολύ και εμάς.
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Συμφωνούμε. Να μειωθεί η γραφειοκρατία. Έχετε
απόλυτο δίκιο.
Γκέκα Δημητρούλα: Εμείς θέλουμε να καταλάβετε ότι δεν είμαστε απέναντί σας. Με
πόνο ψυχής το κάνουμε.
Παπαγεωργόπουλος Ιωάννης (καταστηματάρχης): Εμείς καταλαβαίνουμε, αλλά
θέλουμε να καταλάβετε και εσείς. Τα παιδιά μας δεν έχουνε να φάνε. Εγώ πότε θα
ξανανοίξω πάλι το μαγαζί μου;
Γκέκα Δημητρούλα: Έχετε δίκιο, όλοι περνάμε αυτήν την κατάσταση, δεν είστε μόνον
εσείς. Όλοι σας σεβόμαστε. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να παραδώσουμε και
μια πόλη, που πραγματικά θα είναι εύκολο να ζήσουν και οι υπόλοιποι. Και εγώ όταν
το απόγευμα βγαίνω βόλτα βλέπω πραγματικά αυτό το αδιαχώρητο. Βλέπω το
πρόβλημα αυτό, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε από το πεζοδρόμιο, δηλαδή
αναγκάζεσαι να περάσεις ανάμεσα. Λίγο, σεβαστείτε αυτήν την πόλη και εσείς και
εμείς μαζί σας θα είμαστε. Μην παρανομείτε. Βρεθείτε λίγο και στη δική μας θέση να
δείτε και εμείς τι περνάμε. Δεν θέλουμε ναρθούμε στη συνεδρίαση όταν υπάρχουνε
θέματα ανάκλησης. Αλήθεια σας λέμε. Και αν ερχόμαστε, το κάνουμε γιατί λέμε ότι
αυτό είναι το καθήκον μας και πρέπει να το κάνουμε.

Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Θέλει άλλος συνάδελφος να πάρει το λόγο;
Να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία.
Ποιοι είναι υπέρ της ανάκλησης;
Υπέρ της ανάκλησης της άδειας ψήφισαν όλα τα μέλη της Επιτροπής.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 19-10-2012 Εισηγητικό Σημείωμα της Αντιδημάρχου Ελισάβετ
Αρχοντάκη-Γεωργίου.
2. Το αριθμ.3598/27-9-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής &
Υγειονομικού Ελέγχου.
3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/10(ΦΕΚ 87/Α’).
Αποφασίζει Ομόφωνα
A. Εγκρίνει την Ανάκληση της αριθμ.πρωτ:9526/01-10-2010 άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που βρίσκεται στη Βέροια επί της οδού Εληάς 2 (¨ENVY¨).
Β. Εγκρίνει τη σφράγιση του καταστήματος.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 78 / 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
Τηλέμαχος.Χατζηαθανασίου
Εμμανουήλ Γουναράς
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Αριστομένης Λαζαρίδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Δημητρούλα Γκέκα
Δημήτριος Δάσκαλος

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 27-11-2012
Η Δήμαρχος
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