ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθμ. 12 / 2012 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 79 / 2012.
Περίληψη
Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ¨
της
εταιρείας
«ΕΞΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε.»
(¨Coin¨ Εληάς 8).
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 7ο 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 αρθ. 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 αρθ. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την ανάκληση, αφαίρεση και προσωρινή
αφαίρεση των αδειών και την σφράγιση των πιο πάνω καταστημάτων.
Βάσει των διατάξεων του αρθ. 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 αρθ. 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 αρθ. 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 αρθ. 80 του
ανωτέρω), οι δε παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του Α.Ν. 2520/95.¨
Με την απόφαση 419/10 απόφαση Δημάρχου χορηγήθηκε η με αρ. πρωτ.2790/30-032010 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ¨ στην εταιρεία
¨Έξαρχος Αν. – Έξαρχος Κων. Ο.Ε.¨, για το ευρισκόμενο στην Βέροια επί της οδού Ελήας 8
κατάστημά του, δυναμικότητας: α) ΑΙΘΟΥΣΑ: τριάντα εννέα (39) καθίσματα και είκοσι
(20)σκαμπό, β) Α ΟΡΟΦΟΣ: σαράντα πέντε (45) καθίσματα και δέκα πέντε (15) σκαμπό, και
γ) ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ: ενενήντα έξι (96) καθίσματα.
Σύμφωνα με το αριθ. 1020/12903/255-β/6-8-2012 έγγραφό του το Αστ. Τμήμα Βέροιας
μας γνώρισε ότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 28-7-2012 και ώρα 12:43 διαπιστώθηκε
επέκταση του καταστήματος με την ανάπτυξη εκατόν ογδόντα (180) καθισμάτων στον
εξωτερικό υπαίθριο χώρο ενώ από την υπάρχουσα άδεια προβλέπεται η ανάπτυξη ενενήντα
έξι (96) καθισμάτων στον ιδιωτικό υπαίθριο 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 ιδιωτικό υπαίθριο χώρο διακόσια (200) καθίσματα και στον
δημοτικό υπαίθριο χώρο σαράντα (40) καθίσματα ενώ από την υπάρχουσα άδεια
προβλέπεται η ανάπτυξη ενενήντα έξι (96) και τριάντα τριών (33) καθισμάτων,
προβαίνοντας έτσι σε επέκταση και ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων
λειτουργίας του.
Επίσης σύμφωνα με τα υπ’ αρ. πρωτ. 1020/12903/246-β/3-07-2011 έγγραφο του
Αστυνομικού Τμήματος Βεροίας, σε έλεγχο που διενεργήθηκε την 28-5-2011 και ώρα 23:45
στο εν λόγω κατάστημα, διαπιστώθηκε επέκταση με ανάπτυξη εκατόν δέκα (110)
καθισμάτων σε ιδιωτικό υπαίθριο χώρο ενώ από την υπάρχουσα υφιστάμενη άδεια ίδρ. &
λειτουργίας προβλέπεται η ανάπτυξη ενενήντα έξι (96) καθισμάτων. Επί του θέματος αυτού

η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αρ. 108/2012 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.1020/12903/255β/6-8-2012 έγγραφό του το Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας σε έλεγχο που διενήργησε
στο κατάστημα στις 28-07-2012 διαπίστωσε παράβαση με την ανάπτυξη εκατόν
ογδόντα (180) καθισμάτων στον εξωτερικό ιδιωτικό υπαίθριο χώρο ενώ από την
υπάρχουσα άδεια προβλέπεται η ανάπτυξη ενενήντα έξι (96) καθισμάτων στον
ιδιωτικό υπαίθριο χώρο.
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 στον ιδιωτικό υπαίθριο χώρο διακόσια (200)
καθίσματα και στο δημοτικό υπαίθριο χώρο σαράντα (40) καθίσματα ενώ από την
υπάρχουσα άδεια προβλέπεται η ανάπτυξη ενενήντα έξι (96) και τριάντα τριών (33)
καθισμάτων, αντίστοιχα.
Κύριε Έξαρχε, σας ακούμε.
Έξαρχος Αναστάσιος (καταστηματάρχης): Αυτά τα νούμερα τώρα δεν ξέρω αν είναι
αληθινά, γιατί κανένας δεν ήταν παρών την ώρα του μετρήματος. Αντιλαμβάνεστε ότι
από τα 180 πήγαν στα 200, το μαγαζί δεν έχει αλλάξει, είναι ίδιες οι διαστάσεις.
Παρόλα αυτά όμως θέλω να πω το εξής, ότι είχα την εντύπωση ότι μέχρι τώρα σας
ενδιέφερε το πεζοδρόμιο για να υπάρχει μια καλή κυκλοφορία του κόσμου. Εγώ
λοιπόν θεωρώ ότι είμαι εντάξει με το πεζοδρόμιο, αλλά στον ιδιωτικό μου χώρο,
αλήθεια για πιο λόγο να μη μπορώ να βάλω κάτι παραπάνω καθίσματα ή
τουλάχιστον αυτά τα καθίσματα που αναγράφονται στην άδεια; Στον ιδιωτικό μου
χώρο; Άρχισαν προβλήματα στον ιδιωτικό χώρο; Θα ρωτήσουμε πόσα πρέπει να
βάλουμε και πόσα θα μεταφέρουμε από μέσα έξω; Εν πάση περιπτώσει αφού έτσι
κρίνετε και έτσι είναι τα πράγματα, όπως είπατε προηγουμένως για να είστε νόμιμοι
κάντε αυτό που πρέπει να κάνετε. Όμως εγώ θα σας θυμίσω λίγο κ.Χατζηαθανασίου
ότι πριν ένα μήνα έγινε ένα δημοτικό συμβούλιο εδώ, κάποιοι συνάδελφοί σας
ψηφίσανε την ίδια στιγμή δύο διαφορετικές απόψεις. Με τον πρώην Νομάρχη και
αμέσως επόμενος ήμουν εγώ. Αυτοί οι κύριοι δε φοβηθήκανε το νόμο; Δεν κάνανε
παράβαση καθήκοντος; Για ποια παράβαση καθήκοντος μιλάτε, όταν σε ένα
δημοτικό συμβούλιο ανάλογα με το μαγαζί που προκύπτει, ερχόμαστε ή πίνουμε
καφέ απέναντι ή ερχόμαστε να ψηφίσουμε ή φεύγουμε γιατί δε θέλουμε να
ψηφίσουμε; Δηλαδή έχετε αξιοπιστία εσείς στο δημοτικό συμβούλιο; Είστε έντιμοι
δηλαδή στο δημοτικό συμβούλιο, όταν πάτε και πίνετε καφέ όταν δεν γουστάρετε να
καταδικάσετε το συνάδελφό σας ή το φίλο σας ή το δικό σας το μαγαζί; Αυτά είναι τα
καραγκιοζιλίκια που έγιναν την προηγούμενη φορά κ.Χατζηαθανασίου. Και όταν μου
μιλάτε για παράβαση καθήκοντος, να πείτε και τους υπόλοιπους συναδέλφους σας τι
σημαίνει παράβαση καθήκοντος. Δηλαδή τη μια φορά φοβόμαστε να μην πάμε στο
δικαστήριο και την άλλη φορά δεν φοβόμαστε. Σε ότι αφορά το κλείσιμο των
μαγαζιών, έχω την εντύπωση ότι πραγματικά δεν ξέρετε τι σημαίνει κλείσιμο
μαγαζιού και επιβεβαιώνω και αυτό που προηγουμένως έχει ειπωθεί, ότι αυτά..., ότι
περί ευθύνης..., και φοβόμαστε..., και θα πάμε στο δικαστήριο..., πρώτη φορά
συμβαίνει. Είστε δημοτικό συμβούλιο, είστε στο δήμο για να καταστήσετε τα
συμφέροντα των πολιτών και να παρεμβαίνετε καθολικά, όχι μεμονωμένα και έναδύο-τρία μαγαζιά που έτυχε η αστυνομία, για χ λόγους που αναφερθήκανε, να μας
παίρνει η μπάλα. Εάν λοιπόν θέλετε να είστε τίμιοι, ωραίοι και να μη φοβάστε το

νόμο για την παράβαση καθήκοντος, να παίρνετε μέριμνα για όλα τα μαγαζιά και όχι
μεμονωμένα. Θέλω να πιστεύω ότι μάλλον δε γνωρίζετε τι σημαίνει ανάκληση
αδείας. Δεν γνωρίζετε πραγματικά και μερικοί που επικαλέστηκαν ότι είναι
επαγγελματίες κ.Χατζηαθανασίου, συγγνώμη αλλά έτσι μου ήρθε το παράδειγμα να
το πω, για φανταστείτε λοιπόν, επειδή βάλατε στο γραφείο σας 5 καθίσματα για τους
πελάτες σας, ναρθεί και να σας γράψει και να κλείσει το ιατρείο σας για ένα μήνα.
Ευχαριστώ. Παρεμπιπτόντως ζητάω αναβολή για να βγάλω καινούργια άδεια, αν
αυτό μου επιτρέπεται.
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Καταρχήν να συμφωνήσω ότι στο δημοτικό συμβούλιο
πάρθηκε μια απόφαση τελείως έξω από τη λογική, το τόνισα, δεν με αφορά αυτό
που είπε, το τόνισα εκείνη την ημέρα ότι δεν ήταν ισόνομη η ..........., μέσα στο
δημοτικό συμβούλιο και ότι η ποινή έπρεπε να ξεκινήσει από το Νομάρχη και όχι
από τον Έξαρχο. Αυτό το είπα την ημέρα αυτή στο δημοτικό συμβούλιο.
Έξαρχος Αναστάσιος (καταστηματάρχης): Προς τιμήν σας. Το επιβεβαιώνω
κ.Χατζηαθανασίου. Έτσι ακριβώς έγινε.
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Θεώρησα, λοιπόν τότε, ότι έπρεπε να αναφέρω ότι η
ποινή έπρεπε να ξεκινήσει από το Νομάρχη και όχι από τον Έξαρχο, δεν ήταν
ισονομία αυτή εκείνη την ημέρα και εν πάση περιπτώσει το θέμα για μένα αποτελεί..,
είναι μια εκκρεμότητα, η οποία δεν ξέρω... Πέρα όμως από αυτό...
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Οι αποφάσεις ανακλήθηκαν και θαρθούν αργότερα, για
λόγους ισονομίας. Έτερον εκάτερον, έγινε εκείνη την ώρα...
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Ανακλήθηκαν οι αποφάσεις; Έτερον εκάτερον, δεν
ήμουνα στην ανάκληση.
Έξαρχος Αναστάσιος (καταστηματάρχης): Συγγνώμη το έτερον εκάτερον τι σημαίνει
δηλαδή ότι κάνατε ένα λάθος και εγώ μετά μπορώ να σας συγχωρήσω;
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Δεν είπαμε να μας συγχωρήσετε.
Έξαρχος Αναστάσιος (καταστηματάρχης): Ε λοιπόν δεν καταλαβαίνω αυτό που λες
τώρα, έτσι; Εγώ εκείνη την ημέρα είδα να υπάρχουν 17 άτομα εδώ πέρα και όταν
ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας για μένα, έμειναν 5 και για κάποιον άλλον που έπρεπε
να είναι θετικοί ήταν 17, πως γίνεται αυτό;
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Τέλος τελείωσε το θέμα εκείνο.
Έξαρχος Αναστάσιος (καταστηματάρχης): Εντάξει και εγώ είπα τέλος, αλλά έκανα
μια παρένθεση σε ότι αφορά αυτό, που τελικά φοβάστε μην πάτε στο δικαστήριο. Θα
σας κάνει τι το δικαστήριο, θα σας βάλει φυλακή ο δικαστής;
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Όχι κ. Έξαρχε είμαστε κατηγορούμενοι, το ξέρεις;
Έξαρχος Αναστάσιος (καταστηματάρχης): Ναρθούμε να σας υπερασπιστούμε
κ.Χατζηαθανασίου. Όταν κάτι υπερασπίζεται το νόμιμο και σωστό, έτσι είναι.
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Λέμε, λοιπόν, αυτό που είπε στο προηγούμενο θέμα η
κ.Γκέκα, ότι δεν είναι καθόλου ευχάριστο ναρθείς και να πάρεις θέση ανάκλησης.
Καθόλου ευχάριστο. Είναι ιδιαίτερα λυπηρό. Γιατί είμαστε μια μικρή πόλη,
γνωριζόμαστε όλοι, ξέρουμε τα προβλήματα, ξέρουμε τους ανθρώπους, αλλά από
την άλλη μεριά όταν καλείσαι να διαχειριστείς αυτά τα θέματα, και όσο με αφορά
τουλάχιστον δεν έχω αλλάξει τη στάση μου, ούτε τόσο, σε κανέναν και για τίποτα.
Δεν την έχω αλλάξει τη στάση μου. μόνον όταν μας παρέχει την ευκαιρία ο νόμος.
Την άλλη φορά είπε ο κ.Χασιώτης, ότι πρέπει να δίνουμε ένα μήνα περιθώριο, έτσι
είναι; ένα μήνα περιθώριο για να διορθώνεται ..., λέμε μακάρι να είναι εφικτό και να
διορθώνεται η παρανομία και να ανακαλούμε την απόφασή μας. Συμμορφωθήκαμε
προς αυτό. Μακάρι να μας δώσει κι΄άλλο περιθώριο ο νόμος. Δεν μας δίνει άλλο
περιθώριο. Το κάναμε για τον κύριο..., πριν ένα μήνα. Αξίζει τον κόπο μια μέρα, να
φέρεις και το απολογητικό μας υπόμνημα κ.Πρόεδρε, εδώ. Ακριβώς αυτό
τονίζουμε... .
Μιχαηλίδης Γεώργιος: Ποιο απ΄όλα;

Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Το απολογητικό υπόμνημα για την παράβαση
καθήκοντος.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Ποιο από τα τρία;
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Ποιο από τα τρία; Τρεις φορές. Τρεις φορές για
παράβαση καθήκοντος. Δεν έχουμε περιθώριο να κάνουμε αλλιώς. Πίστεψέ μας,
λυπούμαστε που το κάνουμε. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Δεν γίνεται
αλλιώς. Τρεις φορές.
Έξαρχος Αναστάσιος (καταστηματάρχης): κ.Χατζηαθανασίου με αυτά που μου λέτε
τώρα, εντάξει θα συμφωνήσω, είναι δικιά σας η θέση αυτή, δεν μπορείτε να κάνετε
διαφορετικά. Σωστά. Όμως, πως γίνεται να κλείνετε μόνο μαγαζιά. Μόνο για τα δικά
μας τα μαγαζιά του υγειονομικού ενδιαφέροντος πάτε για παράβαση καθήκοντος;
Για ποιο λόγο;
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Αυτή είναι η δικαστική εξουσία. Μας τραβάνε για
παράβαση καθήκοντος....
Έξαρχος Αναστάσιος (καταστηματάρχης): Τι συμβαίνει δηλαδή εδώ; Θεωρείται
δηλαδή λογικό, στη δική μου την αυλή, να μη μπορώ να βάλω παραπάνω καθίσματα
ή να μεταφέρω καθίσματα από μέσα έξω, στη δική μου την αυλή και χωρίς να είναι
γεμάτο το μαγαζί και τα καθίσματα, χωρίς να έχει κόσμο.
Μιχαηλίδης Γεώργιος: Καταγγελία δεν μπορεί να κάνει μέλος της Επιτροπής για
μαγαζί, γιατί θα βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Άλλοι απ΄έξω από δίπλα σας
κάνουν καταγγελίες, ψάξτε το λίγο.......
Έξαρχος Αναστάσιος (καταστηματάρχης): Τι εννοείς; Να κοιτάξω δίπλα μου; Αυτό
εννοείς; Εγώ κοιτάω τη δημοτική αρχή, γι΄αυτό είπα και προηγουμένως ότι πρέπει
να είστε δίκαιοι για όλα τα μαγαζιά. Να είστε σίγουροι για όλα τα μαγαζιά, όχι
μεμονωμένα παίρνετε κάποιες καταστάσεις γιατί .............
Μιχαηλίδης Γεώργιος: Πριν 15 μέρες, τα υπόλοιπα μαγαζιά της οδού Εληάς μας
λέγανε ¨μόνο εμείς είμαστε πάντα, να δούμε τι θα κάνετε και με τους άλλους¨.
Ψαχτείτε λίγο διαφορετικά.
Έξαρχος Αναστάσιος (καταστηματάρχης): Δεν νοιάζεται ο άλλος;
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Και όχι μόνον αυτό. Συγκεκριμένα οι προηγούμενοι που
ήρθανε, έλεγαν, γιατί δεν έχει τα μαγαζιά της οδού Μητροπόλεως. Αυτό λέγανε.
Έξαρχος Αναστάσιος (καταστηματάρχης): Εγώ ότι ήταν να πω το είπα. Μιλάμε για
παράβαση και είμαστε και εμείς παραβάτες. Μερικοί φοβούνται την παράβαση,
μερικοί δεν φοβούνται την παράβαση. Εσείς λοιπόν τώρα είστε από αυτούς τους
ανθρώπους που φοβάστε την παράβαση, όπως και για εμάς ισχύει αυτό. Έτσι δεν
είναι;
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Φυσικά. Την παράβαση την φοβούμαστε. Βέβαια.
Έξαρχος Αναστάσιος (καταστηματάρχης): Θεωρώ λοιπόν, αυτό που έχει γίνει εκείνη
την ημέρα, δηλαδή ποιος θα μου δώσει εμένα το δίκιο; Δηλαδή που θα βρω εγώ το
ηθικό δίκαιο ότι έχω απέναντί μου ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά ψηφίζουνε,
σηκώνουν το χέρι να ψηφίσουν ανάκληση ή τη μη ανάκληση, δίκαια; Σε ποιους
απευθύνομαι λοιπόν, σε ανθρώπους οι οποίοι εύκολα σηκώνουν το χέρι ναι
ανάκληση και πολύ εύκολα κατεβάζουν το χέρι όταν δεν τους συμφέρει για την
ανάκληση;
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Καλό είναι να μιλάς συγκεκριμένα και όχι γενικά.
Έξαρχος Αναστάσιος (καταστηματάρχης): Συγκεκριμένα μιλάω. Αναφέρθηκα στο
προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, δε λέω τίποτα παραμύθια.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Όχι, να μιλήσεις συγκεκριμένα και όχι γενικά. Με ονόματα.
Να μιλήσεις συγκεκριμένα για τον Βοργιαζίδη, για τον Μιχαηλίδη, για τον
Χατζηαθανασίου. Αν μπορείς να πεις, να πεις συγκεκριμένα.
Έξαρχος Αναστάσιος (καταστηματάρχης): Και ο αντιδήμαρχος που μου είχε πει την
προηγούμενη φορά να μιλήσω συγκεκριμένα για αφισοκολλήσεις που έχουν κάνει
μεγάλες εταιρείες και δεν μπορείτε να εισπράξετε ποτέ λεφτά και πήγατε να πιάσετε

5 ανθρώπους για να πάρετε χρήματα. Αλλά πίσω από τις φωτογραφίες τις δικές
μας, είναι φωτογραφίες μεγάλων εταιρειών, και έπρεπε να ονομάσω εγώ εάν είναι η
wind, εάν είναι η coca-cola ή αν είναι κάποια άλλη εταιρεία. Λοιπόν, πάρτε από
εκείνους τα λεφτά πρώτα, γιατί πιάνετε μόνο εμάς; Είμαστε τα εύκολα θύματα; Τι μας
περισσεύουν τα λεφτά μας; Γιατί φοβάστε να πιάσετε εκείνες τις μεγάλες εταιρείες;
Γιατί λοιπόν κλήθηκα εγώ να πω ποια είναι τα ονόματα; Νομίζετε ότι φοβήθηκα να
πω, ποια είναι; Οι φωτογραφίες το αποδεικνύουν. Δεν φοβήθηκα όχι. Απλά νόμιζα
ότι έχετε ευθιξία, να πάρει κάποιος μια φωτογραφία και να δει πίσω από την εικόνα ή
τη διαφήμιση που έκανε ο Έξαρχος, τι άλλο έγραφε από πίσω; Και γιατί δεν έκανα
εγώ την ανάλογη ενέργεια; Μήπως δεν είναι παράβαση καθήκοντος; Γι΄αυτό το θέμα
στο δικαστήριο θα αθωωθούμε. Πως είναι δυνατόν να πάτε εσείς για παράβαση
καθήκοντος, γι΄αυτό το θέμα, αφού εμείς θα αθωωθούμε πανηγυρικά; Θα πάτε για
παράβαση καθήκοντος εσείς για κάτι που θα αθωωθούμε εμείς; Δε στέκει αυτό.
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Στέκει δε σκέκει, έτσι είναι. Αυτό είναι το παράλογο. Το
παράλογο είναι αυτό που λες.
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Έτσι λειτουργεί η δικαστική εξουσία. Άντε βρες άκρη.
Εσύ αθωώνεσαι και εμάς πάνε για παράβαση καθήκοντος.
Έξαρχος Αναστάσιος (καταστηματάρχης): κ.Χατζηαθανασίου επί του πρακτέου, να
βρούμε μια λύση. Να πάει μια αντιπροσωπεία από τα μαγαζιά μας, έχουμε
προεδρείο, έχουμε πρόεδρο, με τον αντιδήμαρχο, με όποιον ενδιαφέρεται, εν πάση
περιπτώσει, να πάμε στην εισαγγελική αρχή που αυτήν τη στιγμή σας στέλνει εσάς
στο δικαστήριο, να πάρουμε μια θέση και εμείς. Να δούμε επιτέλους τι φταίει και με
τόση ευκολία γίνεται ανάκληση αδειών και με τόση ευκολία σας στέλνουν εσάς στο
δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Εγώ αυτό προτείνω.
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Βεβαίως. Πρόεδρε μέσα σ΄αυτήν τη διαδικασία, να
πάμε να δούμε τι περιθώριο έχουμε. Καμία αντίρρηση.
Μιχαηλίδης Γεώργιος: Λοιπόν, για να βοηθήσω λίγο. Όταν ήμουν αντιδήμαρχος
πήγα στον τότε εισαγγελέα μαζί με δύο καταστηματάρχες και του λέμε ¨το και το¨.
Και γυρίζει και ο εισαγγελέας και λέει ¨πολύ σωστά¨. Πείτε μου αν είναι
κ.Αντιδήμαρχε παράνομοι οι εν λόγω κύριοι, σύμφωνα με το γράμμα του νόμου;
Γιατί το λες εμένα; Αν καταγραφεί κλήση από το αστυνομικό όργανο είναι όλοι
παράνομοι. Τι να σε κάνει ο Εισαγγελέας.
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Όχι να μας δώσει περιθώριο ανάκλησης της
παρανομίας.
Μιχαηλίδης Γεώργιος: Πως;
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Αυτό που δεν μας έδωσε και πάμε τώρα για παράβαση
καθήκοντος.
Έξαρχος Αναστάσιος (καταστηματάρχης): Ζούμε τώρα σε ένα φαύλο κύκλο
υπηρεσιών, οι οποίες μπερδεύονται μεταξύ τους, αλλά ο αποδέκτης όλων αυτών
των πραγμάτων και των εγγράφων κ.Χατζηαθανασίου είστε εσείς, γιατί εσείς
διαχειρίζεστε τελικά την άδεια των καταστημάτων μας. Από εκεί και πέρα λοιπόν, αν
νομίζετε ότι πρέπει να κάνουμε κάποιες ενέργειες, τέτοιας μορφής, στο εισαγγελέα,
με το προεδρείο μας, βεβαίως να το κάνουμε, αν αυτό νομίζετε ότι θα σας απαλλάξει
και εσάς από τις παραβάσεις καθηκόντων που εγκαλείστε ή τουλάχιστον να
διευκολυνθούμε όλοι μας
Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Να το κάνουμε. Να κάνουμε όποια διαδικασία. Να
πάμε να ρωτήσουμε. Να πάμε να ζητήσουμε.
Έξαρχος Αναστάσιος (καταστηματάρχης): Αυτά τα προβλήματα θα υπάρχουν όσο
υπάρχουν μαγαζιά, γιατί ποτέ δεν μπορείς να είσαι απόλυτα νόμιμος. Να μας δίνεται
ένα μικρό περιθώριο 10%-15%, αυτό θέλουμε. Εσείς είστε οι αποδέκτες των
τελευταίων εγγράφων που έρχονται από τις υπηρεσίες και η καρέκλα σας
κ.Χατζηαθανασίου έχει κάποιες ευθύνες και πρέπει και εσείς να πάρετε κάποιες
πρωτοβουλίες και πρέπει να πάρετε κάποια θέματα στα χέρια σας.

Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος: Εγώ δεν ξέρω άλλη διαδικασία.
Βοργιαζίδης (Πρόεδρος): Εγώ θέλω να επαναλάβω κάτι που το είπα και στον ίδιο
τον κ. Εξαρχο. Όταν πέρυσι εξετάζαμε το θέμα του κ. Έξαρχου και μπορείτε να το
δείτε και στα πρακτικά, εγώ είχα πει ¨καλά θα κλείσουμε το μαγαζί επειδή βάζει μέσα
στο δικό του το χώρο μερικές παραπάνω καρέκλες; Ο άνθρωπος δεν δημιουργεί
πρόβλημα ούτε στα πεζοδρόμια, ούτε τίποτα¨. Αυτή ήταν η θέση μου και ψήφισα
κατά της ανάκλησης. Ε δυστυχώς γι΄αυτήν τη θέση είμαι κατηγορούμενος. Δεν
μπορώ να το ξανακάνω και το εξήγησα και στον κ. Έξαρχο.
Αν κάποιος άλλος δεν θέλει 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:2790/30-03-2010 άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ¨ της εταιρείας «ΕΞΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε.», που βρίσκεται στη Βέροια επί
της οδού Εληάς 8 (¨Coin¨).
Β. Εγκρίνει τη σφράγιση του καταστήματος.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 79 / 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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