ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθμ. 9 / 2012 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 51 / 2012.
Περίληψη
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 3ου
θέματος για «Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ του ΣΑΒΒΑ
ΙΩΣΗΦΙΔΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Mall-Μητροπόλεως 67)».
Σήμερα στις 01-08-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30΄μ.μ., συνήλθε σε
Έκτακτη Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο,
ύστερα από την με ημερομηνία 30-07-2012 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 7 μέλη.
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Παρόντες
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
Εμμανουήλ Γουναράς
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Αριστομένης Λαζαρίδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Αντώνιος Παπαδόπουλος
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Απόντες
Κατίνα Κοστογλίδου
Δημητρούλα Γκέκα
Δημήτριος Δάσκαλος

(αναπληρωτής Γκέκα Δημητρούλας)
Σημείωση:
Ο κ. Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου απουσίαζε από την ψηφοφορία των αριθμ. 51/2012 &
52/2012 αποφάσεων.

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): Στον κ.Ιωσηφίδη είχε καταλογιστεί παράβαση από την
αστυνομία γιατί στο δημοτικό υπαίθριο χώρο είχε αναπτύξει 31 καθίσματα, ενώ από
την άδειά του επιτρέπονται μέχρι 11 καθίσματα. Από το Τμήμα Περιβάλλοντος κατά
τον επανέλεγχο διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν 26 καθίσματα αντί των 11

επιτρεπομένων. Εμένα προφανώς η προσωπική μου θέση δεν αλλάζει, αν θέλει
κάποιος συνάδελφος ή ο κ.Χασιώτης να πει κάποια πράγματα, πολύ ευχαρίστως.
Χασιώτης Ιωάννης (Νομικός εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Εγώ θα σας
απασχολήσω και γι΄αυτό το 3ο θέμα που αφορά το κατάστημα του κ.Σάββα
Ιωσηφίδη αλλά και για το επόμενο 4ο θέμα που αφορά το κατάστημα της εταιρείας
¨Καρσανίδης Κων/νος & Σία ΟΕ¨ με το νομικό ζήτημα και θα ακούσετε και τους
καταστηματάρχες, διότι ξέρουν τα πραγματικά περιστατικά. Είναι πάρα πολύ
άσχημο, γιατί έχω βρεθεί στη δική σας θέση, να πιέζεστε από τη μια πλευρά με την
απειλή ποινικών διώξεων, από παντού, σε ότι αφορά την άσκηση ενός πολύ
δύσκολου έργου και από την άλλη από τους ίδιους τους ελεύθερους επαγγελματίες,
που κάποιες φορές έχουν άδικο, κάποιες φορές έχουν δίκιο και κάποιες φορές το
δίκιο ή το άδικο είναι στην κόψη του ξυραφιού. Έχετε πάρει μία σειρά από θέσεις.
Εγώ θα σας ξαναπροτείνω το εξής: Δεν είστε δικαστήριο και δεν είστε υποχρεωμένοι
να είστε αυστηρότεροι από ότι είναι τα δικαστήρια. Εσείς επιβάλλετε πια στον εαυτό
σας, υπό το φόβο μιας ποινικής δίωξης, να είστε αυστηρότεροι από τα δικαστήρια.
Θέλω να σας θέσω λοιπόν ένα ζήτημα που είναι πάρα πολύ απλό. Όταν ένα
κατάστημα βγάζει άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος, ανάλογα με το πόσους
πελάτες θα έχει, αυτό σημαίνει υγειονομικοί όροι, πρέπει να έχει τον αριθμό των
τουαλετών, την αντίστοιχη κουζίνα, τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις μέσα στο χώρο
σερβιρίσματος, είτε είναι κουζίνα είτε είναι το μπαρ. Είναι σαφέστατο. Έχετε καμία
διαφωνία πάνω σ΄αυτό; Τα γνωρίζετε. Όταν σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα έχω τον
1ο όροφο, έχω δικό μου κήπο και έχω και εκμεταλλεύομαι και ένα δημοτικό χώρο, η
άδεια που εκδίδεται για τους υγειονομικούς όρους, εκδίδεται επί του συνόλου των
πελατών που προβλέπεται να μπούνε μέσα στο κατάστημα και μάλιστα είναι πολύ
σαφές, διαιρείται το εμβαδόν δια του 1,4, διότι θεωρεί ο νόμος ότι για λόγους
υγιεινής, ασφάλειας, άνεσης, εξόδου σε περίπτωση πυρκαγιάς, ένας πελάτης
αντιστοιχεί σε 1,4 τ.μ. Εάν εγώ μεταφέρω τα καθίσματα από τον πάνω όροφο και το
ισόγειο στο δικό μου αύλειο χώρο για τον οποίο η άδειά μου λέει ότι έχω 18
καθίσματα και εγώ τα κάνω 40 γιατί έχω χώρο, χωρίς να αλλάξω τον αρχικό αριθμό
των καθισμάτων, παραβαίνω κανέναν υγειονομικό όρο; Μπορεί να παραβαίνω το
διοικητικό μέρος της άδειας, σύμφωνοι, αυτό είναι ποινικό αδίκημα, δεν είναι όμως
αλλαγή των υγειονομικών όρων που να δικαιολογεί ανάκληση. Αυτό το απλό
πράγμα προσπαθώ να σας πω και το έχουν δεχθεί τα ποινικά δικαστήρια και
οδηγούνται πλέον σε αθωωτικές αποφάσεις με ακριβώς αυτό το σκεπτικό, διότι εγώ
σας λέω ένα πράγμα για να είστε απόλυτα κατοχυρωμένοι την επόμενη φορά που
θα ζητήσετε επανέλεγχο από το υγειονομικό ή από την αστυνομία, πέστε τους να
κάνουν καταμέτρηση όλων των καθισμάτων, δεν θα κάνουν περισσότερο από 5
λεπτά, για να είστε και σεις διασφαλισμένοι και πάνω απ΄όλα να έχετε τη συνείδησή
σας ήσυχη, ότι κάπου πήρατε μια σωστή απόφαση. Όταν λοιπόν μέσα σε ένα
έγγραφο της αστυνομίας διαπιστώνεται ότι κάπου μπήκαν παραπάνω καθίσματα
στον αριθμό, μπορεί να είναι ουσιώδης αλλαγή των υγειονομικών όρων, εάν δεν σας
βεβαιώνει ότι έβαλε περισσότερα καθίσματα από το σύνολο διότι η άδεια και οι
υγειονομικοί όροι καθορίζονται από το σύνολο. Σας παρακαλώ τόσο καιρό, που είναι
απλό πράγμα κ.Πρόεδρε, είστε η Επιτροπή, θέλετε να κοιμάστε ήσυχοι, κάντε τους
ένα έγγραφο, όταν υπάρχει κάτι τέτοιο να κάνουν καταμέτρηση του συνολικού
αριθμού των καθισμάτων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο;
Χατζηαθανασίου: Να θέσω δύο ερωτήσεις: 1) Εάν υποθέσουμε ότι ένας
καταστηματάρχης βγάλει τα καθίσματά του και καταλάβει το οδόστρωμα της
Μητροπόλεως. Νόμιμος καθόλα. Ρωτάω όταν καταλαμβάνονται τα πεζοδρόμια στην
Εληάς και δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, με τα καθίσματα και το άθροισμα των
καθισμάτων λογικό και νόμιμο και δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ένας ανάπηρος,

πέστε μου τι προβλέπει ο νόμος εκεί; Διασφαλίζονται οι όροι κυκλοφορίας των
πεζών; και 2) Γιατί δεν διευκολύνετε το έργο της Επιτροπής, έτσι ώστε όχι μόνο η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αλλά και εσείς να κάνετε αυτό το ερώτημα προς το
υγειονομικό και να λέτε ¨γιατί δεν αθροίζετε τα καθίσματα έτσι ώστε να μη βγάζετε
παραβάτες τους νόμιμους καταστηματάρχες¨, δηλαδή παράλληλες ενέργειες.
Χασιώτης Ιωάννης (Νομικός εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Υπάρχει μια διαφορά.
Σε ότι αφορά το πρώτο, σαφώς είμαι κατά του να μη μπορούν να περπατούν οι
ανάπηροι. Εγώ δεν μιλάω για την επέκταση. Ρωτάω, είναι αλλαγή των υγειονομικών
όρων εάν είναι στο σύνολο των καθισμάτων; Άλλο είναι επέκταση, άλλο είναι
αλλαγή των υγειονομικών όρων. Εάν το κάνουμε το ερώτημα εμείς, θ΄αρχίσουν να
ρωτάνε 300 νομικές συμβουλές. Εγώ δε λέω να μη ζητήσετε. Εσείς όμως δίνεται
εντολή ως Επιτροπή. Λέτε, στο εξής όταν θα διαπιστώνετε, παρακαλούμε να μας
λέτε και το συνολικό αριθμό των καθισμάτων, αν ξεπερνά τη δυναμικότητα του
καταστήματος. Απλό.
Χατζηαθανασίου: Και αν διασφαλίζονται οι υπόλοιποι όροι κυκλοφορίας πεζών κλπ.
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Αν δηλαδή υπάρχουν μερικά καθίσματα παραπάνω
και είναι μέσα στη κίτρινη γραμμή, τι πειράζει δηλαδή; Αφού δεν ενοχλώ κανέναν. Τα
καθίσματα, επειδή το πεζοδρόμιο είναι μικρό, πάντα τα είχα μέσα απ΄την κίτρινη
γραμμή, κολλητά στη τζαμαρία μου και δεν ενόχλησα ούτε τη μαμά με το καροτσάκι,
ούτε το παιδάκι το ανάπηρο και πάλι με γράφουν. Εκεί είναι το πρόβλημα
κ.Χατζηαθανασίου.
Χατζηαθανασίου: Εγώ λέω να μη καταλαμβάνετε ολόκληρο το πεζοδρόμιο. Αυτό
λέω. Δεν λέω για την κίτρινη γραμμή.
Λαζαρίδης: Κύριε Χασιώτη, εάν μεταφέροντας, σε ένα διώροφο κατάστημα, τα
καθίσματα από τον όροφο στο ισόγειο, δεν καταργείται η αναλογία 1 προς 1,40
τοπικά στο χώρο εκείνο; Υγειονομικοί λόγοι, λόγοι πυρασφάλειας κλπ.;
Βοργιαζίδης: Και πολλά ακόμα.
Χασιώτης Ιωάννης (Νομικός εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Εάν μεταφέρονται σε
κλειστό χώρο δεν μπαίνει θέμα υγειονομικό. Μπαίνει ζήτημα πυρασφαλείας σε ότι
αφορά την εκκένωση. Στο παράδειγμά μου αναφέρομαι στα καθίσματα που
μεταφέρονται σε εξωτερικό χώρο και όταν δεν υπάρχουν ζητήματα πυρασφαλείας.
Όταν δηλαδή ένα κατάστημα μεταφέρει τα καθίσματά του είτε σε ιδιωτικό είτε σε
δημόσιο, νόμιμα όμως υφιστάμενο χώρο. Γιατί ξέρετε ποια είναι η ιδιομορφία; δίνουν
1,40 τ.μ. για κάθισμα. Τα περισσότερα μαγαζιά από αυτά δεν είναι ούτε καφετερίες,
ούτε μπαρ. Είναι ορθάδικα με σκαμπό, που το καθένα καταλαμβάνει πολύ λιγότερο
από 1,40 τ.μ. Γι΄αυτό το λέω. Κάντε αυτό το ερώτημα λοιπόν. Το θέμα είναι η
επέκταση και πότε θεωρείται επέκταση. Εδώ σας ερωτώ, πήγε το υγειονομικό. Πήγε
και η αστυνομία. Διαπιστώνετε πουθενά ότι λένε ότι ήταν εκτός του νόμιμου χώρου
για να το θεωρήσετε επέκταση; Εγώ σας ερωτώ λοιπόν, πέραν από τα υπαρκτά
προβλήματα που θα σας εκθέσω, προκύπτει πουθενά ότι ξεπέρασαν το όριο της
κίτρινης γραμμής; Επίσης και ένα νομικό ζήτημα. Πως θα ξεπεράσετε το νομικό
πρόβλημα της αποκλειστικής προθεσμίας των 20 ημερών; Στα νομικά ζητήματα δεν
προκύπτει ούτε ουσιώδης αλλαγή, κατά την άποψή μου, ούτε και επέκταση.
Βοργιαζίδης: Ο κ.Χασιώτης είναι ικανότατος και ευφυέστατος νομικός, αλλά για μια
ακόμα φορά θα πω ότι διαφωνούμε, προσωπικά πάντα μιλάω, θα πω δε ότι
διαφωνώ με την προσέγγισή του. Καλώς ή κακώς ο νόμος ο οποίος καθορίζει τον
αριθμό των καθισμάτων, δεν μιλάει ούτε για κίτρινες γραμμές και αν είναι εντός ή
εκτός κίτρινων γραμμών τα καθίσματα, όπως επίσης δεν αναφέρει ούτε για
συσσώρευση καθισμάτων από ένα χώρο σε άλλο, καλώς ή κακώς, μακάρι να
υπήρχε αυτή η διαδικασία και να μπορούσαμε όντως να το ακολουθήσουμε αυτό και
να πούμε ότι εμάς μας ενδιαφέρει μόνο ο συνολικός αριθμός καθισμάτων και δεν

κοιτάμε τίποτε άλλο ή όπως σωστά ειπώθηκε ότι είναι υποχρεωμένο το όργανο το
οποίο πάει εκεί πέρα και λέγεται αστυνομία και υγειονομικό να μετρήσει το συνολικό
αριθμό των καθισμάτων. Δυστυχώς κάτι τέτοιο σαν νομοθεσία δεν υπάρχει.
Δυστυχώς. Από εκεί και πέρα για το θέμα του 20ημέρου που είπατε, και εκεί
διαφωνούμε βέβαια, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα. Βεβαίως υπάρχει
υπέρβαση του 20ημέρου λόγω της αναβολής, αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα
το κρίνει, όποιος το κρίνει. Εγώ παραμένω στην άποψή μου.
Χασιώτης Ιωάννης (Νομικός εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Μα, με συγχωρείτε. Σε
άλλα θέματα κ.Πρόεδρε ζητάτε τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου και σε όσα
υπάρχει γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου την αγνοείται, με συγχωρείτε πάρα
πολύ. Αλλά γιατί τη ζητάτε; Αν δε συμφωνεί η γνωμοδότηση με αυτό που έχετε στο
μυαλό σας, έχει καλώς. Δεν σας έχει γνωμοδοτήσει ο κ.Μακρυγιάννης; Θέλετε να
σας τη δώσω, ότι η προθεσμία..... και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει ο Καραναστάσης
κλπ., είναι αποκλειστική; Αφού σας γνωμοδότησε, τότε γιατί δεν το εφαρμόζετε; Γιατί
απορρίπτεται τη γνωμοδότηση; Δηλαδή αν είναι θετική με τις απόψεις μου θα την
απορρίψω γιατί θα είναι αντίθετη με τις απόψεις σας; Μα εδώ έχει γνωμοδότηση ο
νομικός σύμβουλος ότι είναι αποκλειστική η προθεσμία. Το λέει ο Καραναστάσης, το
λένε τα δικαστήρια, εσείς γιατί επιμένετε;
Βοργιαζίδης: Κύριε Χασιώτη μπορείτε λοιπόν κάλλιστα εσείς, να το εκμεταλλευτείτε
αυτό το γεγονός.
Μιχαηλίδης: Δύο παρατηρήσεις Πρόεδρε. Η 1η παρατήρηση έχει να κάνει με την
πρόσκληση και την ώρα προσέλευσης που από 12.30΄μ.μ. έγινε 11.30΄π.μ. και
υπήρξε μια σύγχυση γιατί οι καταστηματάρχες από την προηγούμενη συνεδρίαση
ήξεραν για 12.30΄μ.μ., όπως μπερδεύτηκα και εγώ και γι΄αυτό πήρα και τηλέφωνο.
Άρα λοιπόν υπήρχε μια σύγχυση και έπρεπε αυτό να εξηγηθεί. Το 2ο έχει να κάνει με
τον προβληματισμό, ο οποίος μου δημιουργήθηκε μόλις τώρα και ενδεχομένως
ομολογώ ότι αυτός ο προβληματισμός να αγγίζει και τις παραβάσεις των άλλων
καταστημάτων. Ο Νομικός κ.Χασιώτης λέει ότι η δυναμικότητα του καταστήματος,
άσχετα αν είναι νόμιμο ή όχι, δεν έχει αλλάξει. Αν δηλαδή ήταν συνολικά η άδεια για
60 καθίσματα, 60 παραμένουν πάλι, απομειώνοντας ουσιαστικά τον ωφέλιμο χώρο
τον εσωτερικό κατά 4, 5, 6 βάζοντάς τα εντός κίτρινης γραμμής. Είπα και την
προηγούμενη φορά ότι πραγματικά θέλω οι αποφάσεις μας να είναι σύννομες,
απόλυτα λογικές και να μην είναι υπό την απειλή άλλων οργάνων. Γιατί ξέρετε κάτι;
Όσο εύκολο είναι να μας κάνει μήνυση ο κ.Χατζηευστρατίου, ο οποίος θίγεται,
κοινωνικά, από μια απόφαση, η οποία αφορά επέκταση καταστήματος, άλλο τόσο
μπορεί να μου κάνει μήνυση ο κ.Καρσανίδης γιατί η απόφαση που έχω πάρει είναι
παράνομη κατά τα λεγόμενα του νομικού συμβούλου κ.Χασιώτη και αφήνω έξω το
θέμα της προθεσμίας, την οποία επικαλείται ο κ.Χασιώτης. Έτσι λοιπόν η ίδια
ευκολία είναι και πάντοτε εμείς κινούμαστε υπό την δαμόκλεια σπάθη του
οποιουδήποτε έχει ένα έννομο συμφέρον ή έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε μερικά
ζητήματα. Άποψή μου είναι και θεωρώ ότι δεν θα δευτερολογήσω ότι πρέπει άμεσα
να γίνουν δύο ενέργειες. Η μία ενέργεια είναι αυτή προς την αστυνομία την οποία την
ζητώ εδώ και πολύ καιρό και να γίνει κ.Πρόεδρε με ένα έγγραφο που ας
πρωτοκολληθεί στην υπηρεσία τους και αυτοί ας κάνουν ότι θέλουν μετά. Δεν είναι
δα κόπος για την αστυνομία, είτε θαρθεί με Ντεσιμπελόμετρο, είτε θαρθεί να
μετρήσει καθίσματα, να ενημερώσει τον καταστηματάρχη, με ένα έγγραφο, ότι κύριε
σου βρήκα 5 καθίσματα παραπάνω ή 80 ντεσιμπέλ παραπάνω από το κανονικό. Και
αυτό γιατί; Γιατί γίναμε μάρτυρες πολλές φορές να έρχονται εδώ οι καταστηματάρχες
να λένε «εγώ έχω άδεια για 15, είχα 16 και αυτοί με έγραψαν για 23». Και δεν έχω
λόγο βέβαια προς τα δικαστήρια, όλοι θα πουν ότι αυτό που λέει η αστυνομία είναι
το σωστό, αλλά και αυτοί ότι έχουνε δίκιο. Ξέρουμε ότι πολλές φορές οι αστυνομικοί

μετράν από το περιπολικό μέσα, είτε είναι μέτρηση, είτε είναι καθίσματα. Ας βγει
λοιπόν αυτό το χαρτί, να πιστοποιείται αυτή η παράβαση του φορολογουμένου
καταστηματάρχη ότι έβγαλε 5 καθίσματα παραπάνω, να το ξέρει, να το γνωρίζει και
να μη βγει τίποτα εδώ πέρα. Το 2ο που θέλω να πω είναι ότι θα ήθελα πραγματικά,
αυτό το θέμα το οποίο έχει ειπωθεί και άλλη φορά από το νομικό σύμβουλο των
επιχειρηματιών κ.Χασιώτη, δεν μας πειράζει, ούτως ή άλλως είμαστε που είμαστε
εκπρόθεσμοι κατά τα λεγόμενά του και δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω. Ας
πάρουμε και μια γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου σχετικά με το εάν
θεωρείται επέκταση η μεταφορά καθισμάτων από τον εσωτερικό στον εξωτερικό
χώρο. Εάν ο νομικός μας σύμβουλος μας πει ότι αυτό δεν θεωρείται επέκταση, τότε
ομολογουμένως χωρίς καμία φοβία, είτε από τους επιχειρηματίες, είτε από τρίτους
εγώ θα ψηφίσω την μη ανάκληση. Εάν όμως μας πει ότι αυτό είναι όντως ανάκληση,
τότε πάλι χωρίς κανένα φόβο θα ψηφίσω την ανάκληση της άδειας του
καταστήματος τους. Όσο αυτό είναι αίολο και αιωρείται πάνω σε ένα σχοινί, εάν το
θέμα λοιπόν δεν το παραπέμψετε στο νομικό μας σύμβουλο, επειδή πραγματικά δεν
έχω πειστεί, θα ψηφίσω λευκό.
Βοργιαζίδης: Θα επαναλάβω μάλλον αυτό που είπα, ότι καλώς ή κακώς οι άδειες
δεν αναγράφουν συνολικό αριθμό ατόμων. Λένε τόσα στον εσωτερικό χώρο, τόσα
στον εξωτερικό. Άρα εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δεχθώ το επιχείρημα του
κ.Χασιώτη. Αν αλλάξει η νομοθεσία πολύ ευχαρίστως να το δεχθώ και δεν θα έχω
κανένα πρόβλημα.
Καταστηματάρχης (Αργυρόπουλος): Νομοθεσία υπάρχει. Δεν είναι ισχυρισμός αυτό.
Είναι βάσει του νόμου που χρησιμοποιούν και οι ίδιες οι υπηρεσίες και το
υγειονομικό και η πολεοδομία.
Βοργιαζίδης: Είναι σαφές αυτό που είπα. Οι άδεια δίνεται για συγκεκριμένα
καθίσματα στον εσωτερικό χώρο και συγκεκριμένα στον εξωτερικό, διαφωνείται;
Προφανώς όχι.
Καταστηματάρχης (Αργυρόπουλος): Νομικά ναι.
Βοργιαζίδης: Το νομικά, αυτή είναι η άποψή μου, να το δείτε νομικά.
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Πριν είπατε, δεν έχει καμία σημασία αν είναι ή δεν
είναι στην κίτρινη γραμμή. Άρα εάν εγώ έχω άδεια για 15 καθίσματα μπορώ τώρα να
πάω και να τα βάλω όπου θέλω μέσα στο πεζοδρόμιο.
Βοργιαζίδης: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Πριν λέγατε ότι δεν έχει σημασία αν είναι μέσα στην
κίτρινη γραμμή. Δεν ελέγχει ο αστυνόμος λέει ....
Βοργιαζίδης: Ακριβώς για την αστυνομία είπα.
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Εγώ αν αυτά τα 15 καθίσματα τα βάλω στη μέση
του πεζοδρομίου, θα είμαι παράνομος ή όχι και γιατί;
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Βεβαίως θα είστε παράνομος, γιατί έχετε πληρώσει
συγκεκριμένο χώρο.
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Γι΄αυτό λέω ότι τα επιπλέον τα είχα μέσα από την
κίτρινη γραμμή. Και κάτι άλλο για το δικό μου θέμα που είναι πολύ λεπτό. Πήγα
κατ΄επανάληψη στην αστυνομία, στον κ.Γούναρη. Στις 01-04-2012 που με έγραψαν
για τα 31 καθίσματα, εγώ έξω είχα 12 σκαμπό, τα οποία τα είχα μόνο για να
υπάρχουνε, διότι είχε παγωνιές και τα είχα μόνο και μόνο για να μην είναι άδειο.
Όταν μου ήρθε χαρτί για 31 καθίσματα, τρελάθηκα, λέω δεν είναι δυνατόν. Πήγα
βρήκα τον ίδιο τον αστυνόμο, συγκεκριμένα αυτόν τον κ.Παυλίδη και του λέω ότι δεν
είναι δυνατόν όταν σε φουλ σαιζόν το ανώτερο που μπορώ να βάλω είναι 20-25
σκαμπό κολλημένα στο μαγαζί, να υπήρχαν 31 και αυτό γιατί δεν χωράνε 31
σκαμπό εκεί. Ζήτησα από τον ίδιο τον αστυνομικό διευθυντή τον κ.Γούναρη να πάμε
μαζί και να δούμε αν μπορούμε να βάλουμε μαζί 31 σκαμπό μπροστά στο μαγαζί

μου και αν χωρέσουν θα έχετε δίκιο. Ο αστυνομικός κ.Παυλίδης μου είπε ότι μάλλον
έγινε λάθος ή στην καταμέτρηση ή στην συγγραφή. Του είπα εγώ τώρα που θα βρω
το δίκιο μου; Στις 01-Απριλίου, θυμάστε τι καιρό είχαμε, έξω χιόνια είχαμε. Πως είναι
δυνατόν, τι να τα κάνω εγώ 31 σκαμπό εκεί έξω; Και επιμένω, ξαναπήγα και
παρακαλάω τον κ.Γούναρη ξανά και ξανά. Ο ίδιος ο αστυνομικός λέει ότι έγινε λάθος
αλλά βεβαιώθηκε τώρα... Του λέω, πάμε μαζί και βάλε εσύ 31 σκαμπό εκεί, στο
πεζοδρόμιο μπροστά από το μαγαζί μου που το ξέρετε πόσο είναι. Όλοι το ξέρετε.
Δεν χωράει, εκ των πραγμάτων δεν χωράει. Τώρα άμα πάω να τα στήσω, θα πρέπει
να τα στήσω στη σειρά, να τα στοιβάξω όλα μαζί. Δεν χωράει. Σας λέω την αλήθεια.
Τι άλλο να κάνω; Έχω δίκιο αλλά το μαγαζί μου το κλείνουν.
Βοργιαζίδης: Κύριε Ιωσηφίδη. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα εμείς σαν Επιτροπή να μπούμε
στη διαδικασία, μπορεί να΄ρθούνε 10 άνθρωποι εδώ και να πούνε και οι 10 ότι η
αστυνομία δεν μέτρησε καλά ή ότι έλεγε ψέματα η αστυνομία, παράδειγμα και εγώ
είχα κανονικά όσα έγραφε η άδεια.
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Έχω αποδείξεις.
Βοργιαζίδης: Πρόσεξε λίγο. Σκέψου ναρθούν 10 άνθρωποι και να πουν και οι 10
αυτό το πράγμα. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε; Να πούμε ότι ναι λέει ψέματα η
αστυνομία, παράδειγμα; Δηλαδή είναι ένα δημόσιο έγγραφο. Να το
αμφισβητήσουμε; Τι να κάνουμε; Μπορούμε να το αμφισβητήσουμε; Σκέψου να
μπούμε στη διαδικασία κάθε έγγραφο να το αμφισβητούμε.
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Θέλετε να πάμε μαζί να δούμε αν χωράνε 31
σκαμπό;
Βοργιαζίδης: Μπορεί να έχεις και δίκιο.
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Γιατί να κλείσει το μαγαζί μου; Γιατί να κλείσει
δηλαδή; Μισό εκατομμύριο ευρώ πλήρωσα εγώ, γιατί να κλείσω τώρα 10 ημέρες
εγώ; που θα χρειαστεί εγώ τον Αύγουστο να πληρώσω 3.700,00 ευρώ ενοίκιο, θα
μείνουνε 10 ημέρες τα παιδιά χωρίς δουλειά και θα πρέπει να τα πληρώσω όλα με
μείον 10 ημέρες δουλειά. Πως θα τα πληρώσω εγώ όλα αυτά; Εγώ γι΄αυτό το μαγαζί
πλήρωσα 500.000,00 ευρώ για να το κάνω. Πως θα γίνει δηλαδή; Έχουμε μειώσει
τις τιμές, έχει πέσει 70% ο τζίρος. Τι να κλείσω δηλαδή; Ελάτε πάρτε τα κλειδιά και
την άδεια, πάρτε το εσείς. Δεν γίνεται; Ελάτε και αν βάλετε 31 σκαμπό εγώ θα το
κλείσω το μαγαζί αύριο. Τι άλλο να πω, με πνίγει το δίκιο.
Βοργιαζίδης: Κύριε Ιωσηφίδη δεν είμαστε αστυνομία εμείς.
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Δηλαδή λέτε ότι η αστυνομία, λογικά, πάντα κάνει
σωστά τη δουλειά της;
Βοργιαζίδης: Δεν λέω και δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Λέω, σκέψου να μπούμε στη
διαδικασία κάθε έγγραφο να το αμφισβητούμε, αυτό λέω. Βάζω όμως το εξής
ερωτηματικό. Λέω λοιπόν έρχονται 10 άνθρωποι εδώ και λένε και οι 10 ότι αυτά που
γράφει η αστυνομία είναι λανθασμένα και ψευδή και σου λέω σκέψου να μπούμε στη
διαδικασία κάθε έγγραφο που μας έρχεται από την αστυνομία να το αμφισβητούμε.
Ε τότε θεωρώ ότι καταλύθηκαν τα πάντα, δεν γίνεται.
Καταστηματάρχης (Αργυρόπουλος): Εσείς έχετε μπει στη διαδικασία να σκεφτείτε ότι
ο αστυνόμος μπορεί να ενεργεί και αυτός με άλλα κριτήρια; Εγώ σας το λέω ότι
ενεργεί. Αποδεδειγμένα. Εσείς δεν μπορείτε να το αποδείξετε, σίγουρα. Εγώ σας
λέω ότι ενεργεί. Βάσει αυτά που βλέπετε έξω, βάσει αυτά που έρχονται εδώ, ενεργεί
με άλλα κριτήρια μονίμως. Είτε γιατί σε αυτό το μαγαζί πίνει καφέ και γουστάρει και
έχει φίλους και περνάει απαρατήρητο, είτε γιατί την Εληά δεν την γράφει ποτέ, που
έχει βγάλει χίλια καθίσματα και το λέω και το φωνάζω και είναι όλο παράνομο το
μαγαζί, δεν πρέπει να λειτουργεί καν, αλλά, τα λεφτά πάνε στο δήμο και εσείς
κλείνετε τα μάτια εδώ πάνω. Είμαι αναγκασμένος να το πω.
Μιχαηλίδης: Όχι. Αυτό να το πάρεις πίσω.

Καταστηματάρχης (Αργυρόπουλος): Συγγνώμη είμαι αναγκασμένος να το πω. Να το
πάρω πίσω αν χρειαστεί, αλλά όλοι ξέρετε ότι οι άνθρωποι, το λέω και το φωνάζω,
είναι φίλοι μου και δεν με νοιάζει, λειτουργεί καθόλα παράνομα. Από την αρχή μέχρι
το τέλος. Για ποιους λόγους; Βρέστε τους εσείς. Και αν κλείσετε τα δικά μας τα
μαγαζιά και δεν κλείσετε την Εληά, πάρτε το κρίμα στο λαιμό σας εσείς. Απλά
πράγματα είναι. Γιατί σερβίρουν καφέ και πάνω στο άγαλμα, βάζουν το ποτήρι. Αν
αυτό είναι ποιότητα ζωής για εσάς την Επιτροπή τότε είναι και για μας, όλα τα άλλα.
Ευχαριστώ.
Βοργιαζίδης: Καταρχήν επ΄αυτού μπορείς να κάνεις καταγγελία, δεν το συζητάμε.
Καταστηματάρχης (Αργυρόπουλος): Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω καταγγελία.
Την κάνω την καταγγελία εδώ. Εδώ το φωνάζω μπροστά στον κόσμο. Δεν θα κάνω
εγώ καταγγελία, δεν θα γίνω εγώ ρουφιάνος στην αστυνομία. Εγώ το λέω εδώ.
Μπορεί να είναι ρουφιανιά κι΄αυτό; Δεν ξέρω αν είναι ρουφιανιά, εμένα με πνίγει το
δίκιο.
Βοργιαζίδης: Επειδή όμως αφήνεις υπόνοιες, για μένα καλό είναι να πας να κάνεις
καταγγελία και να ελεγχθεί.
Καταστηματάρχης (Αργυρόπουλος): Δεν χρειάζεται να σας τις πω εγώ τις υπόνοιες,
τις γνωρίζετε ποιο καλά από εμένα. Είμαι σίγουρος γι΄αυτό.
Βοργιαζίδης: Κανείς από μας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι άδεια έχει το κάθε
μαγαζί, για πόσα καθίσματα κ.λ.π. Δεν είναι δουλειά μας αυτή.
Καταστηματάρχης (Αργυρόπουλος): Ναι αλλά δώσατε άδεια λειτουργίας σε ένα
μαγαζί που απαγορεύεται να βγάζει ηχεία έξω, που εκ των πραγμάτων
απαγορεύεται να παίζει μουσική σε υπαίθριο χώρο.
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Όλα ίδια τα έχετε ρε παιδιά. Την αστυνομία την έχετε
ίδια, το δήμο τον έχετε ίδιο, το υγειονομικό το έχετε ίδιο με μας, το δικαστήριο το
έχετε ίδιο με μας.
Καταστηματάρχης (Αργυρόπουλος): Αυτά τα λέω σε σας που μου κλείνετε το μαγαζί.
Μπορεί αυτά που λέω να μην αντιπροσωπεύουν εσάς. Σημασία έχει ότι έγιναν
όμως. Δεν είστε εσείς που τα κάνετε, εννοείται, αλλά κάποιος τα κάνει.
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Τέλος πάντων. Πάντως είναι άδικο αυτό το πράγμα.
Είναι άδικο και μας φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Επειδή λοιπόν εμείς θα πάμε στα
δικαστήρια γι΄αυτό το άδικο και άσχετα, εγώ δεν θέλω υπό πίεση, γιατί άμα πω εδώ,
θα πω πολλά και θαρθούμε σε άσχημη κόντρα. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να
περάσει μπροστά από τα μαγαζιά σας, δεν λέω για το δικό σας, αλλά μπροστά από
πολλά μαγαζιά. Κάθε μέρα περνάω. Σε πολλά έχει διπλές σειρές καθισμάτων και δεν
χωράει να πέσει ούτε καρφίτσα. Τι να σας πω τώρα. Μας κάνετε και επίθεση σαν
Επιτροπή δηλαδή. Εσύ τόχεις το δίκιο σου. Το δίκιο σου δεν μπορείς να το βρεις
ούτε εσύ, ούτε εγώ πέραν του δικαστηρίου. Αλλού δεν γίνεται. Εμείς δεν είμαστε
δικαστήριο. Εμείς βλέπουμε κάποια πράγματα και με αυτά αποφασίζουμε.
Καταστηματάρχης (Αργυρόπουλος): Εγώ λέω για κάποια πράγματα που
συμβαίνουν στο δήμο και στα καταστήματα. Δεν κατηγορώ εσάς. Αλλά πως θα βρω
το δίκιο μου; Για ποιο λόγο επιλεκτικά να γράφει η αστυνομία ή επιλεκτικά να
κλείνονται καταστήματα; Να κλείσουν όλα τα καταστήματα.
Βοργιαζίδης: Εμείς εξετάζουμε ότι έρθει στην Επιτροπή, δεν φέρνουμε εμείς
πράγματα εδώ. Ούτε αστυνομία είμαστε εμείς, ούτε υγειονομικό. Το αν η αστυνομία
λειτουργεί επιλεκτικά δεν το γνωρίζω. Εσείς λέτε ότι λειτουργεί. Δεν το γνωρίζω.
Μπορεί να υπάρχουν και προσωπικά. Δεν το γνωρίζω. Καταγγείλτε το. Πάτε,
λοιπόν, στο νέο αστυνομικό διευθυντή και καταγγείλτε το.
Καταστηματάρχης (Τσακμακίδης): Έχω κάνει καταγγελία, έχω κάνει αναφορά
κάποιον αστυνομικό για προσωπικούς λόγους και την επόμενη φορά που θαρθεί και
θα με ενοχλήσει θα του κάνω μήνυση και θα φέρω δικηγόρο.

Βοργιαζίδης: Και καλώς θα κάνετε αν συμβαίνουν τέτοια πράγματα.
Καταστηματάρχης (Τσακμακίδης): Έχει προσωπικά προβλήματα μαζί μας, έχει
ψυχολογικά προβλήματα, έχει κόμπλεξ κατωτερότητας.
Βοργιαζίδης: Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι το θέμα που μας έρχεται να το δούμε με
βάση τα παραστατικά. Αντιλαμβάνεστε ότι όποιο θέμα έρχεται εδώ, έρχεται είτε από
την αστυνομία, είτε από την πολεοδομία, είτε από το υγειονομικό. Εμείς είμαστε οι
τελικοί αποδέκτες. Μπορεί να έχετε δίκιο σε κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορούμε
να το ξέρουμε αυτό το πράγμα και δεν είναι δουλειά μας να το ξέρουμε, το αν κάνει ή
όχι η αστυνομία σωστά τη δουλειά της.
Καταστηματάρχης (Τσακμακίδης): Αν εγώ έχω κάποια προβλήματα προσωπικά με
κάποιον αστυνομικό και το μαγαζί μου είναι καθόλα νόμιμο, πάλι θα βρει κάτι να με
γράψει. Γιατί όταν ήρθε μια περίοδο στο μαγαζί, πήγα τον έπιασα και του λέω μη
μας γράψετε, επειδή είχαμε βγάλει έξω 10 σκαμπό γιατί καθαρίζαμε το μαγαζί. Μου
λέει θα γράψω αυτά που λέει η άδεια και ότι είναι όλα εντάξει. Τον πιάνω την
επόμενη μέρα και μου είπε ότι έγραψε όσα λέει η άδεια. Μετά από μια βδομάδα που
μου ήρθε το χαρτί βλέπω 52 σκαμπό. 52 σκαμπό δεν έχουμε όλα εμείς. Τον ρώτησα
τι έγραψε και επικαλέστηκε μια προσωπική διαφορά που έχουμε μεταξύ μας. Εγώ
την επόμενη μέρα πήγα στο Διοικητή και έκανα αναφορά. Φτάσαμε στα παλιά τα
χρόνια που η αστυνομία... Να φοβόμαστε την αστυνομία και να κάνει κουμάντο η
αστυνομία επειδή....
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Και εμένα με γράφει κάθε μέρα ο ίδιος ο αστυνομικός. Το
αυτοκίνητό μου το γνωρίζει και με γράφει. Τι να κάνω να τον δείρω; Έχω και
μάρτυρες εδώ μέσα. Τι να τον κάνω;
Καταστηματάρχης (Αργυρόπουλος): Κύριε Παπαδόπουλε, δεν σε κλείνει το μαγαζί.
Καταστηματάρχης (Τσακμακίδης): Άλλο που σε έγραψε να πληρώσεις 20-50 ευρώ
και άλλο να σου κλείσει το σπίτι.
Καταστηματάρχης (Αργυρόπουλος): Ξέρεις το ζόρι το δικό μου; Το ζόρι το δικό μας
το ξέρεις; Δεν το ξέρει κανένας. Αν μου γίνει ανάκληση 10 μέρες, εγώ
καταστράφηκα.
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε; Και εγώ την ίδια δουλειά
κάνω, δεν είμαι πυρηνικός επιστήμονας. Το ξέρω το ζόρι σας.
Καταστηματάρχης (Αργυρόπουλος): Εμείς τι να κάνουμε να αυτοκτονήσουμε
δηλαδή; Επειδή ένας ανισσόροπος ήρθε και μας έγραψε δηλαδή;
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Δεν είναι ανισόρροπος.
Βοργιαζίδης: Νομίζω αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε εμείς σαν Επιτροπή να
κάνουμε κάτι, σε τέτοιου είδους θέματα. Το αν έχει κάποιος προσωπικά με την
αστυνομία, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι επ΄αυτού. Το αν έχουν προσωπικά με
κάποιον από εσάς ή αν όπως είπε ο κ.Μιχαηλίδης κοιτάνε από το περιπολικό, δεν
μπορούμε να κάνουμε κάτι.
Καταστηματάρχης (Αργυρόπουλος): Πρόεδρε όμως παίρνετε μια απόφαση βάση
αυτής της μήνυσης. Σκεφτείτε όλα αυτά που σας λέμε.
Βοργιαζίδης: Σαφέστατα, απόφαση παίρνουμε βάσει εγγράφων. Εσύ αυτήν την
απόφαση του αστυνομικού την προσέβαλες κάπου; Γιατί δεν την προσέβαλες;
Καταστηματάρχης (Αργυρόπουλος): Όχι, μόνο σε σας.
Βοργιαζίδης: Φέρε μας λοιπόν εδώ ένα έγγραφο, το οποίο να λέει ότι εγώ τον
μήνυσα γιατί λέει ψέματα. Να πω και εγώ ότι επιφυλάσσομαι γιατί υπάρχει μήνυση.
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Ξέρετε τι θα με κάνει από αύριο αυτός μετά;
Βοργιαζίδης: Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο;
Καταστηματάρχης (Κριαράς): Θέλω να πω πάνω στο θέμα αυτό για τις κίτρινες
γραμμές. Γιατί εντάξει πληρώνουμε κάποια λεφτά στο δήμο και έχουμε ένα χώρο και
σ΄αυτόν μπορείτε να κάνετε κάτι εσείς σας δήμος. Τώρα πόσα μέτρα να πω έχει 5

καθίσματα, δεν βγαίνει θα μας γράψουν. Δηλαδή πρέπει να καλύψουμε ολόκληρο το
χώρο με την κίτρινη γραμμή. Πώς να τον καλύψουμε αφού σε εκείνα τα τετραγωνικά
δικαιούμαστε 3 ή 5 καθίσματα; Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις τη γνώμη του
αστυνομικού, αυτό που θα σου πει. Πάλι θα σε γράψει. Δεν μπορούμε αυτό το χώρο
να τον αξιοποιήσουμε όμορφα. Αν μπορούσε να κάνει κάτι ο δήμος σ΄αυτό, με τα
μέσα-έξω τα καθίσματα, γιατί νόμιμοι έτσι, δεν μπορούμε νάμαστε.
Βοργιαζίδης: Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη νομοθεσία εμείς.
Καταστηματάρχης (Τσακμακίδης): Δεν γνωρίζαμε για πόσα καθίσματα μας έχουνε
γράψει γιατί μας είπε πως ήμασταν εντάξει. Το χαρτί ήρθε μετά από 2 βδομάδες.
Δεν μας είχε πει ο κ.αστυνομικός ότι είσαστε παράνομοι για 5-10-20 σκαμπό, να
γνωρίζουμε. Ήταν άδεια. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε δουλειά. Δεν μπορούσε να
βγει.
Βοργιαζίδης: Αυτό το έχουμε ζητήσει και θα το ζητήσουμε και από τον καινούργιο
αστυνομικό διευθυντή που ήρθε τώρα, αυτές τις μέρες. Δηλαδή ο αστυνομικός για
όποια παράβαση καταγράφει, να αφήνει κάτι, ώστε να γνωρίζει ο παραβάτης τι
παράβαση έκανε. Με κάποιον τρόπο πρέπει να γίνει αυτό, ώστε ο παραβάτης να
είναι γνώστης της παράβασής του εκείνη τη στιγμή.
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Να υπογράφει και να παραλαμβάνει το έγγραφο για την
παράβαση.
Καταστηματάρχης (Καρσανίδης): Εκτός από τη περίπτωση της 01-04-2012 που ο
κύριος αυτός μας έκανε τη ζημιά, προχθές πέρασε η αστυνομία έκανε τον έλεγχο,
περάσανε και τα βρήκανε όλα εντάξει. Έχουμε και τη βεβαίωση που πήραμε.
Προσέχουμε τόσο πολύ γιατί υπάρχει πρόβλημα το ξέρουμε. Πέρασε η αστυνομία
και μας βρήκε πολύ εντάξει και θα είμαστε εντάξει δηλαδή και ζητάμε από την
Επιτροπή το καλύτερο.
Χασιώτης Ιωάννης (Νομικός εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Να προσθέσω και κάτι
κ.Πρόεδρε, για να αποφασίσετε, γιατί πρέπει να αποφασίσετε. Εσείς εφαρμόζετε μία
υγειονομική διάταξη του 1983. Αυτήν εφαρμόζετε. Η έννοια της δυναμικότητας του
καταστήματος, μπήκε το 2007, στο ΦΕΚ 94643/2007 μετά την ψήφιση του νέου
κώδικα δήμων και κοινοτήτων. Δεν σας κάνει εντύπωση, εγώ σας έχω και το παλιό
ΦΕΚ που δεν μιλάει για τη δυναμικότητα του καταστήματος και την καινούργια πια,
όπως ισχύει, που έγιναν οι τροποποιήσεις στην υγειονομική διάταξη του 1983.
Νομικοί δεν είστε. Όταν φτάνουμε όμως στα δικαστήρια. Με τον κ.Παγγούρα έχουμε
7-8 αθωωτικές αποφάσεις, με αυτό ακριβώς το σκεπτικό. Το ίδιο συμβαίνει και με το
lounge. Εσείς καταλαβαίνω να είστε λίγο σφιγμένοι, αλλά δεν μπορείτε να ξέρετε το
νόμο, ούτε εσείς, ούτε πολύ περισσότερο η υπηρεσία, δηλαδή οι υπάλληλοι που δεν
είναι καν νομικοί, καλύτερα από ένα δικαστή. Πρόεδρε, άκουσε τι λέει ο νόμος:
«Γενικά αν για την ανάπτυξη τραπεζιών και καθισμάτων χρησιμοποιείται υπαίθριος
χώρος, ιδιωτικός ή κοινόχρηστος, οι στεγασμένοι χώροι εργασίας και οι βοηθητικοί
χώροι, γιατί γι΄αυτούς πρόκειται για το υγειονομικό που λέμε, και η συγκρότηση
αυτών θα ήταν ανάλογη με τον αριθμό των αναπτυσσομένων καθισμάτων
(δυναμικότητα του καταστήματος), όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του παρόντος
ή και αντίστροφα. Ο αριθμός των αναπτυσσομένων σε υπαίθριο χώρο, ιδιωτικό ή
κοινόχρηστο, καθισμάτων, θα είναι ανάλογος με το μέγεθος και τη συγκρότηση των
υπαρχόντων στεγασμένων χώρων εργασίας, βοηθητικών χώρων κλπ., όπως το
παράδειγμα τάδε ορίζει». Εδώ λοιπόν, την έννοια της δυναμικότητας του
καταστήματος, δηλαδή του συνολικού αριθμού και παρακάτω, το εδάφιο κ΄ «αν το
κατάστημα διαθέτει στεγασμένη αίθουσα και συγχρόνως χρησιμοποιεί και υπαίθριο
χώρο για την ανάπτυξη καθισμάτων, τότε η δυναμικότητά του θα υπολογίζεται από
το σύνολο του εμβαδού της αίθουσας και του υπαίθριου χώρου διαιρουμένου δια του
1,40. Ο αριθμός λοιπόν των καθισμάτων που ορίζει η άδεια σε κάθε χώρο, είναι

αυτή η πράξη διαίρεσης. Οι υγειονομικοί χώροι, δηλαδή αυτό που διασφαλίζει τη
δημόσια υγεία είναι ο συνολικός αριθμός. Γι΄αυτό σας επιμένω, ότι μετά το 2007 που
μπήκε η δυναμικότητα και το γράφετε κιόλας στις καινούργιες άδειες, λέτε
«δυναμικότητα καταστήματος τάδε». Μπορεί η παράβαση που να βάλω σε ένα
χώρο έξω περισσότερα καθίσματα να είναι πταισματική, δεν είναι όμως αλλαγή
ουσιώδης των υγειονομικών όρων και αν έχετε καμιά αμφιβολία, εγώ θα σας
προσκομίσω όλες τις αθωωτικές αποφάσεις, των δικαστηρίων πλέον. Έχει υπάρξει
μια γνωμοδότηση. Ξέρετε τι σας συμβαίνει; Έχετε μια υπηρεσία, η οποία ενώ ο
νόμος λέει ότι το νόμιμο είναι μέχρι εδώ, η ίδια για λόγους δικής της ασφαλείας,
καταλαβαίνετε τι εννοώ, λέει ότι ά εγώ δεν θα πάω μέχρι εκεί, θα πάω μέχρι εδώ και
σας εγκλωβίζει. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο κώδικας είναι
σαφής, όταν υπάρχει μεταβίβαση καταστήματος ζητούνται εκτός από προσωπικά
έγγραφα, δηλαδή υπεύθυνη δήλωση, μόνο βεβαίωση για το ότι δεν υπήρξε
επέκταση, αλλαγή χρήσης και ουσιώδης τροποποίηση, υπεύθυνη δήλωση του νέου
ιδιοκτήτη. Ξέρετε τι ζητάει η υπηρεσία; Ζητάει χαρτί από την πολεοδομία, χαρτί από
την πυροσβεστική, χαρτί από του διάβολου τη μάνα και τον πατέρα και τους λέω
παιδιά από πού το ζητάτε αυτό; Γιατί τα ζητάτε αυτά; Ξέρετε πήγαμε
κατηγορούμενοι. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ, η δήμαρχος, εσείς, όλοι πήγατε
κατηγορούμενοι το Μάιο, είπατε στο δικαστήριο ότι εμείς δεν απαιτούνταν να
ζητήσουμε χαρτί από την αρχαιολογία, εδέχθει το δικαστήριο και σας αθώωσε
ομοφώνως. Έχω δίκιο κύριε Πρόεδρε; Πως ζητάτε εσείς τώρα να το πάρει ένας
πολίτης, να το κάνει αυτό το έγγραφο που ζητάτε πλέον ως υπηρεσία, να το στείλει
στον εισαγγελέα εφετών και να δει ότι ετούτοι, υπάλληλοι, δήμαρχος, αντιδήμαρχοι
γνώριζαν, αφού το ζητάτε τώρα ότι χρειάζεται και χαρτί από την αρχαιολογία και να
κάνει έφεση υπέρ του νόμου και να είστε καραμπινάτοι καταδικαστέοι. Είναι δυνατόν
να αφήνετε την υπηρεσία να σας παρασύρει σε τέτοια πράγματα; Οι άνθρωποι δεν
είναι νομικοί. Υπάρχει γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου. Την αγνοούν. Το ίδιο
συμβαίνει και τώρα.
Βοργιαζίδης: Μπαίνουμε σε άλλα θέματα.
Χασιώτης Ιωάννης (Νομικός εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Σας το λέω σαν
παράδειγμα για να καταλάβετε. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφισβήτηση περί του
νομικού μέρους, τότε αναβάλετε και ζητήστε μια γνωμοδότηση από το νομικό
σύμβουλο και να την εφαρμόζετε παντού. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν σε όλους
τους ανθρώπους. Δώστε μία λύση η οποία να είναι νόμιμη και να μη μπορεί να σας
πει κανένας μία κουβέντα. Αυτή τη διαδικαστική πρόταση σας υποβάλλω. Αν δεν
έχετε πειστεί ....
Μιχαηλίδης: Αυτή ήταν πρόταση δική μου.
Χασιώτης Ιωάννης (Νομικός εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Δεν την άκουσα,
συγγνώμη, κάπνιζα έξω. Συντάσσομαι τότε κ.Μιχαηλίδη.
Βοργιαζίδης: Κύριε Χασιώτη, επειδή απάντησα σε αυτήν την πρόταση του
κ.Μιχαηλίδη. Δεν ξέρω αν ήσασταν εδώ ή όχι. Είπα λοιπόν ότι καλώς ή κακώς η
άδεια ενός καταστήματος δίνεται με συγκεκριμένα καθίσματα εντός, συγκεκριμένα
καθίσματα εκτός. Δεν δίνεται σαν σύνολο.
Χασιώτης Ιωάννης (Νομικός εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Εκτίμησή σας είναι
αυτή.
Βοργιαζίδης: Δεν είναι εκτίμησή μου. Είναι η άδεια, είναι το στέλεχος της άδειας.
Χασιώτης Ιωάννης (Νομικός εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Μα η δικαιοσύνη έχει
αποφανθεί διαφορετικά. Μπορώ εγώ να μιλήσω για τη στατικότητα ενός κτηρίου ή
μηχανολογικά; Ε τι μπαίνετε στο νόμο, αφού οι δικαστές ερμηνεύουν τον νόμο.
Τέλος πάντων.

Βοργιαζίδης: Εγώ μιλώ για την άδεια. Και εγώ για το νόμο μιλάω και το πώς
εκδίδεται μία άδεια. Όσο θα εκδίδεται αυτή η άδεια με αυτόν τον τρόπο, που δεν θα
έχει ένα συνολικό νούμερο για όλο το κατάστημα, μέσα-έξω και θα έχει χώρια για
μέσα, χώρια για έξω, θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Εφόσον λοιπόν
αυτό αλλάξει....
Χασιώτης Ιωάννης (Νομικός εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Μα έχει αλλάξει.
Βοργιαζίδης: Όχι κύριε Χασιώτη, αυτό που διαβάσατε είναι κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν
που διαβάσατε, μέχρι τότε υπολογιζόταν..., θα μπορούσε να μην υπολογιστεί ο
χώρος που εποχιακά χρησιμοποιείται για το τμήμα της κουζίνας και των τουαλετών,
ενώ μετά άλλαξε και κατά νόμο έγινε ότι «και ο έξω και ο μέσα χώρος
συνυπολογίζονται για την κουζίνα και για τις τουαλέτες»
Χασιώτης Ιωάννης (Νομικός εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Αυτό δεν είναι
υγειονομικοί όροι; Δημόσια υγεία;
Βοργιαζίδης: Αυτό έχει να κάνει με την κουζίνα και τις τουαλέτες. Τίποτα άλλο.
Πουθενά αλλού δεν αναφέρεται, μακάρι να αναφερότανε και να υπήρχε μία ενιαία
άδεια που να έλεγε σύνολο καθισμένων 100 και όχι 80 και 20.
Χασιώτης Ιωάννης (Νομικός εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Τον τύπο της αδείας
δεν το δίνει το Προεδρικό διάταγμα, η υπηρεσία τον υλοποιεί. Βάλτε ένα νομικό
σύμβουλο να σας πει, εάν πρέπει να βάζετε την έννοια, που το λέτε σε ορισμένες
άδειες ¨δυναμικότητα του καταστήματος¨, αφού την βάζει ο νόμος γιατί δεν το κάνετε;
Βοργιαζίδης: Νομίζω σας εξήγησα.
Χασιώτης Ιωάννης (Νομικός εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Θέλετε να σας κλείσω
ένα ραντεβού με τους δικαστές, που είναι αθωωτικοί, γιατί εγώ δεν μπορώ να σας
πείσω; Μα εσείς δεν ερμηνεύετε το νόμο, ούτε εγώ, τα δικαστήρια ερμηνεύουν
αυθεντικά. Όταν αθωώνουν ακριβώς με αυτό το σκεπτικό, εσείς μπορείτε να είστε
βασιλικότεροι των δικαστών;
Βοργιαζίδης: Κύριε Χασιώτη τότε λοιπόν καλό θα ήταν να υποδείξετε, να πηγαίνουν
όλες αυτές οι αποφάσεις στα δικαστήρια, να μην ταλαιπωρούμαστε ούτε εμείς, ούτε
οι φίλοι από εδώ πέρα.
Χασιώτης Ιωάννης (Νομικός εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Έχουνε πάνε, το
ποινικό μέρος.
Μιχαηλίδης: Κύριε Χασιώτη, ποια υγειονομική διάταξη επικαλείστε;
Χασιώτης Ιωάννης (Νομικός εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Αμέσως.
Βοργιαζίδης: Η υγειονομική διάταξη που επικαλείται ο κ.Χασιώτης, αναφέρεται σε
κάτι διαφορετικό.
Χασιώτης Ιωάννης (Νομικός εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Είναι η Α1β/8577/83
όπως ισχύει σήμερα, μετά τις τροποποιήσεις του 2007 και το ΦΕΚ της
τροποποίησης είναι στην υγειονομική υπουργική απόφαση ΥΙ1γ 94643/2007 ΦΕΚ ...
Μιχαηλίδης: Αρκεί. Πρόεδρε έκανα αυτήν την ερώτηση γιατί τώρα παρατήρησα κάτι.
Φοβάμαι ότι έχει δίκιο ο κ.Χασιώτης τελικά. Γιατί η εισήγηση που μοιράσατε στην
Επιτροπή και υπογράφει η κ.Αντιδήμαρχος επικαλείται αυτήν τη διάταξη και βάσει
αυτής της διάταξης ζητάει να γίνει ανάκληση.
Βοργιαζίδης: Λοιπόν θα το ξαναπώ όσες φορές χρειαστεί. Τι άλλαξε με τη διάταξη
του 2007; Ενώ μέχρι τότε για τον υπολογισμό εμβαδόν κουζίνας και τον αριθμό
τουαλετών μετρούνταν μόνον ο εσωτερικός χώρος, εφόσον εποχιακά
χρησιμοποιούνταν ο εξωτερικός, λοιπόν άλλαξε αυτό το πράγμα και από τότε είπαν
ότι για τον υπολογισμό κουζίνας και τον αριθμό τουαλετών θα υπολογίζεται τόσο ο
εσωτερικός, όσο και ο εξωτερικός χώρος. Αν αυτό, λοιπόν, σημαίνει ότι δίνεται μία
άδεια ενιαία, εγώ δεν το κατανοώ έτσι.
Χασιώτης Ιωάννης (Νομικός εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Η υγεία με τι έχει
σχέση, με τις τουαλέτες και την κουζίνα δεν έχει; Έχει σχέση με τίποτα άλλο;

Βοργιαζίδης: Κύριε Χασιώτη, καλά κάνετε και προς όφελος των πελατών σας
προσπαθείτε να ερμηνεύσετε το νόμο.
Χασιώτης Ιωάννης (Νομικός εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Προς όφελος της
λογικής. Όταν λέμε ουσιώδης αλλαγή των υγειονομικών όρων, σε τι συνίσταται; Ότι
άλλαξε το χρώμα του μαγαζιού; Η δημόσια υγεία με τις τουαλέτες και την κουζίνα δεν
έχει σχέση;
Βοργιαζίδης: Όχι λοιπόν, άρα συνίσταται στο ότι έχουμε ένα διώροφο με 100 και 100
και να κατεβούν να γίνουν 200 στο ισόγειο;
Χασιώτης Ιωάννης (Νομικός εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Όχι δεν είπα τέτοιο
πράγμα.
Βοργιαζίδης: Ε πως, σιγά-σιγά θα πάμε και κει πέρα.
Χασιώτης Ιωάννης (Νομικός εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Εκείνο είναι θέμα
ασφαλείας και σας είπα να μην κατέβουν 200 στο ισόγειο. Αλλά σας ερωτώ, οι
υγειονομικοί όροι με τι συνίστανται εκτός ...., σε τι, σας αναφέρω και εγώ σαν την
κουζίνα και τις τουαλέτες, υπάρχει κανένα άλλο τμήμα;
Βοργιαζίδης: Νομίζω ήμουν σαφέστατος. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ενιαία
άδεια για μέσα και για έξω, και αναγράφονται τα καθίσματα χωριστά μέσα και
χωριστά για έξω, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε αυτό το πράγμα.
Χασιώτης Ιωάννης (Νομικός εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Μα και εγώ είμαι
σαφής. Για μέσα και για έξω ενιαία δεν είναι η άδεια για τους υγειονομικούς χώρους;
Υπάρχει λοιπόν παραβίαση εάν είναι ο συνολικός αριθμός των υγειονομικών όρων;
Βοργιαζίδης: Βεβαίως, μα αλλιώς δεν θα το κάνανε, ούτε το υγειονομικό, ούτε η
αστυνομία.
Χασιώτης Ιωάννης (Νομικός εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Τι δεν θα κάνανε;
Βοργιαζίδης: Δεν θα γράφανε το συγκεκριμένο κατάστημα, ως παραβάτη.
Χασιώτης Ιωάννης (Νομικός εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Επειδή γράφει η
αστυνομία και το υγειονομικό σημαίνει ότι εφαρμόζουν το νόμο; Ποιος κρίνει τελικά
αν υπήρξε παραβίαση του νόμου; Τα δικαστήρια. Γιατί δεν ακούτε εσείς. Ακούτε το
όργανο που είναι αγράμματο και δεν ξέρει το νόμο και δεν ακούτε τα δικαστήρια που
τον εφαρμόζουν; Σας ερωτώ. Εσείς οχυρώνεστε επειδή τους έγραψε.
Βοργιαζίδης: Να ρωτήσω κάτι; Τους νόμους ποιοι τους κάνουν, οι αγράμματοι;
Χασιώτης Ιωάννης (Νομικός εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Οι νομικοί.
Βοργιαζίδης: Οι νομικοί. Και τι έκαναν οι νομικοί λοιπόν;
Χασιώτης Ιωάννης (Νομικός εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Γράψανε αυτό το
οποίο εσείς δε φαίνεται να το διαβάσατε.
Βοργιαζίδης: Κύριε Χασιώτη ξέρουμε να διαβάζουμε καλά. Αν το έγραψαν λοιπόν
λάθος, ας το διορθώσουν και θα είναι προς όφελος όλων. Αλλά παρακαλώ, τα
είπαμε από τρεις φορές ο καθένας, τώρα μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα.
Αν κάποιος από τους συναδέλφους δεν θέλει να πάρει το λόγο, παρακαλώ να
περάσουμε στην ψηφοφορία.
Χασιώτης Ιωάννης (Νομικός εκπρόσωπος καταστηματάρχη): Υπάρχει και μία
διαδικαστική πρόταση. Δεν μπορείτε να την αποκλείσετε εσείς κ.Πρόεδρε την
αναβολή ή όχι.
Βοργιαζίδης: Θα τη βάλουμε σε ψηφοφορία, προφανώς. Προφανώς και θα τη
βάλουμε σε ψηφοφορία.
Μιχαηλίδης: Η αρχική μου η πρόταση ήταν το θέμα να παραπεμφθεί στο νομικό
σύμβουλο για να γνωμοδοτήσει γραπτώς, για το αν αλλάζει ή όχι η δυναμικότητα και
επηρεάζει αυτό και αποτελεί ουσιώδη τροποποίηση των όρων του καταστήματος.
Γουναράς: Όχι μόνο αυτό. Κοιτάξτε κ.Πρόεδρε. Καταρχήν έρχονται οι πολίτες, οι
οποίοι διαμαρτύρονται για αυθαιρεσία του ελεγκτικού μηχανισμού. Από την άλλη
είναι ο δικηγόρος τους, ο οποίος λέει ότι δεν ερμηνεύουμε σωστά το νόμο.

Βοργιαζίδης: Εγώ διαφωνώ.
Γουναράς: Εντάξει διαφωνείτε, αλλά τι να κάνω να στηριχτώ σε εσάς που
διαφωνείτε; Εσείς ξεκαθαρίσατε ότι τόσα καθίσματα είναι μέσα και τόσα καθίσματα
είναι έξω και καμιά σημασία δεν έχει αν πήρε τα μέσα έξω και τα έξω μέσα. Δεν
παίζει ρόλο λέτε εσείς αυτό.
Βοργιαζίδης: Εγώ καταρχήν λέω, ότι δεν το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Κανείς δεν
μέτρησε αυτό το πράγμα, το αν μπήκαν από έξω μέσα. Δεν το γνωρίζει κανείς αυτό
το πράγμα. Δεν έγινε έλεγχος. Δεν είναι κάποιος που το γνωρίζει. Εγώ λέω λοιπόν
ότι στην άδεια του καταστήματος αναγράφεται ότι έχει 20 καρέκλες έξω και 80
καρέκλες μέσα. Αυτό λέω λοιπόν.
Γουναράς: Και επομένως εάν αυτός ισχυρίζεται ότι ¨απλώς μετακίνησα 2¨, δεν παίζει
ρόλο για μας;.
Βοργιαζίδης: Δεν είπα τέτοιο πράγμα εγώ.
Γουναράς: Γιατί, πως να το αντιληφθώ αλλιώς;
Βοργιαζίδης: Λέω θα ήτανε το βέλτιστο, στην άδεια του καταστήματος να
αναγράφεται ότι έχει 100 θέσεις μέσα και έξω και να μην το χωρίζει σε μέσα και έξω.
Από τη στιγμή όμως που χωρίζεται σε θέσεις εσωτερικές και θέσεις εξωτερικές, η
όποια υπηρεσία πάει για έλεγχο, οφείλει να δει αν συμβαδίζουνε. Εντάξει;
Γουναράς: Ωραία. Η κίτρινη γραμμή παίζει ρόλο για μας; Δηλαδή μπορεί να είχε 10
καθίσματα επιπλέον έξω, αλλά μέσα στην κίτρινη γραμμή; Πρακτικά παίζει ρόλο για
μας;
Βοργιαζίδης: Αυτό το αναρωτιέστε εσείς για τον εαυτό σας.
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Το 1,40 που έλεγε πριν;
Γουναράς: Καταλήγω λοιπόν. Έχει και 10 καθίσματα έξω, εάν δεν υπερβαίνει την
κίτρινη γραμμή, σαν δήμο εμάς μας πειράζει;
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Όχι. Τι μας πειράζει;
Γουναράς: Όχι λες και εσύ. Ο εισαγγελέας όμως λέει πειράζει.
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Το ξέρω. Μαζί πάνε.
Γουναράς: Γι΄αυτό κ. Πρόεδρε θα σας παρακαλούσα να το αναβάλλετε και να
πάρετε μια γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου και να κάνετε και μία
συζήτηση με τον αστυνομικό διευθυντή ότι δεν δεχόμαστε καταγγελίες αν δεν είναι
σαφείς και να αφήσετε να αποφασίσουμε την άλλη φορά για να έχουμε και την ψυχή
μας ήσυχη.
Βοργιαζίδης: Συμφωνείτε με την πρόταση του κ.Μιχαηλίδη απ΄ότι αντιλαμβάνομαι;
Γουναράς: Δηλαδή δεν ξέρω εγώ, ούτε λευκό να ψηφίσω, ούτε κατά, ούτε υπέρ.
Ούτε και λευκό δεν ψηφίζω.
Βοργιαζίδης: Κύριε Γουναρά, εγώ σαφώς δεν μπορώ να λειτουργώ διαφορετικά για
κάποια μαγαζιά και διαφορετικά για κάποια άλλα, και με διαφορετικά κριτήρια.
Γουναράς: Και δεν μπορεί να συνεχιστεί και αυτό.
Βοργιαζίδης: Κύριε Γουναρά ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του και έχει την
άποψή του. Έτσι δεν είναι;
Μιχαηλίδης: Δεν ξέρω Πρόεδρε με πόση ευκολία λες αυτό που λες και εν πάση
περιπτώσει αφήνεις μομφές; Αλλά εγώ θα πω το εξής:
Βοργιαζίδης: Καμία μομφή δεν αφήνω.
Μιχαηλίδης: Είναι ξεκάθαρη μομφή, γιατί εσύ λειτουργείς για τα καταστήματα το ίδιο,
ενώ εμείς κάνουμε δηλαδή άλλα μάτια. Όχι δεν είναι έτσι.
Παπαδόπουλος Βασίλειος: Οι άλλοι ψηφίσανε;
Μιχαηλίδης: Εγώ εκφράστηκα τι θα κάνω. Γιατί αυτό το πράγμα δεν το ξέρω. Και
είναι σαφέστατο. Και τι ζητάμε; Μια γραπτή γνωμοδότηση. Κάναμε 3 συνεδριάσεις
σε 1 βδομάδα μέσα, 10 μέρες μέσα. Τι μας πειράζει να πάει μια βδομάδα ακόμα και
να έχουμε ένα χαρτί στο χέρι από ένα νομικό σύμβουλο; Αυτό τι μας ενόχλησε; Η

προθεσμία που την έχουμε χάσει; Ένα ζητούμενο. Τι μας ενόχλησε; Το να πούμε,
εδώ είναι και το αποδέχονται και οι καταστηματάρχες και φαντάζομαι και όλοι, ότι αν
είναι έτσι απ΄το νομικό σύμβουλο, είναι ξεκάθαρη η θέση μας, γιατί εδώ υπάρχει μια
διχο..νομία νομική, την οποία εγώ δεν μπορώ να την ερμηνεύσω. Μιλάει για μια
υγειονομική διάταξη, την οποία αυτή επικαλείσαι και εσύ στην εισήγηση και λέει άλλο
πράγμα. Αυτό λέω εγώ. Τι μας πειράζει λοιπόν, αυτή η διαδικασία να πάει μια
βδομάδα πίσω, στο νομικό σύμβουλο και να πάρουμε ένα χαρτί από το νομικό
σύμβουλο και να είμαστε και εμείς ήσυχοι με τη συνείδησή μας, να κοιμηθούμε καλά
το βράδυ. Αυτό είπα εγώ, τι μας πειράζει μια βδομάδα; Και τότε με χίλια χέρια ναι, με
χίλια χέρια όχι. Αυτό ζήτησα εγώ. Δεν είπα ούτε καλοί κάποιοι καταστηματάρχες,
ούτε καλές κάποιες αποφάσεις, ούτε διαλέγουμε τι θα ψηφίσουμε.
Βοργιαζίδης: Εγώ λέω ξεκάθαρα ότι έχω σαφή θέση και δεν έχω καμιά αμφιβολία
γι΄αυτό και για το επόμενο θέμα. Σαφέστατα βέβαια θα ψηφιστεί αυτή η πρόταση.
Λοιπόν να περάσουμε στην ψηφοφορία παρακαλώ.
Για το 3ο θέμα πρώτα που αφορά το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» του κ.Ιωσηφίδη
Σάββα και μετά για το επόμενο 4ο θέμα που αφορά το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΜΠΑΡ» της εταιρείας ¨Καρσανίδης Κων/νος & Σία ΟΕ¨.
Εγώ προσωπικά θα ψηφίσω υπέρ της ανάκλησης.
Θα ξεκινήσουμε όμως την ψηφοφορία, πρώτα από την πρόταση του κ.Μιχαηλίδη,
για αναβολή της συζήτησης των θεμάτων.
Μιχαηλίδης: Η πρόταση μου είναι «Το θέμα να παραπεμφθεί στο νομικό σύμβουλο
του δήμου, να δώσει γραπτή γνωμοδότηση, για το αν υφίσταται ουσιώδης
τροποποίηση των υγειονομικών όρων, αν δεν αλλάξει η δυναμικότητα των
καθισμάτων». Αυτό είπα. Να το πάρουμε γραπτώς.
Βοργιαζίδης: Το οποίο σημαίνει ότι γνωρίζεις ότι δεν άλλαξε η δυναμικότητα των
καθισμάτων;
Μιχαηλίδης: Αυτό ισχυρίστηκαν.
Βοργιαζίδης: Όχι εσύ το γνωρίζεις λοιπόν. Το θεωρείς δεδομένο...
Μιχαηλίδης: Γιατί, η αστυνομία έγραψε ότι άλλαξε η δυναμικότητα των καθισμάτων,
συνολικά του μαγαζιού;
Βοργιαζίδης: Ούτε αυτό το έγραψε.
Καταστηματάρχης (Ιωσηφίδης): Εμείς έχουμε το ζόρι. Έτσι, παίρνετε μια απόφαση
και τελείωσε. Βγάζετε την ουρά σας απ΄έξω, αυτό κάνετε. Πρόεδρε, αν είναι να πας
κατηγορούμενος που θα μας κλείσεις, πήγαινε κατηγορούμενος επειδή δεν θα μας
κλείσεις και εμείς θα έρθουμε όλοι μάρτυρες.
Βοργιαζίδης: Κύριε Ιωσηφίδη δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, μπορούμε να το
συζητήσουμε κατ΄ιδίαν.
Βοργιαζίδης: Προχωρούμε σε ψηφοφορία επί της πρότασης του κ.Μιχαηλίδη περί
αναβολής συζήτησης του 3ου και 4ου θέματος και γνωμοδότησης επί αυτών από το
νομικό μας σύμβουλο.
Ποιοι είναι υπέρ της πρότασης του κ.Μιχαηλίδη;
Υπέρ της πρότασης του κ.Μιχαηλίδη ψήφισαν τρία (3) μέλη (οι κ.κ.Μιχαηλίδης,
Γουναράς & Παπαδόπουλος Αντώνιος), Λευκό ψήφισε ένα (1) μέλος
(κ.Παπαδόπουλος Βασίλειος) και Κατά της Πρότασης ψήφισαν δύο (2) μέλη (οι
κ.κ.Βοργιαζίδης & Λαζαρίδης).
Βοργιαζίδης: Επομένως για τα το 3ο και 4ο θέμα περνάει η πρόταση του κ.Μιχαηλίδη
με Τρεις (3) ψήφους Υπέρ, Δύο (2) ψήφους Κατά και Ένα (1) Λευκό, για αναβολή
συζήτησης των θεμάτων προκειμένου να γνωμοδοτήσει ο νομικός μας σύμβουλος.
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. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/10(ΦΕΚ 87/Α’).
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Την αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 3ου θέματος που αφορά
«Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ του
ΣΑΒΒΑ ΙΩΣΗΦΙΔΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που βρίσκεται στη Βέροια επί της οδού
Μητροπόλεως 67 (Mall)», προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά ο νομικός μας
σύμβουλος.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 51 / 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
Αντώνιος Παπαδόπουλος
(αναπληρωτής Γκέκα Δημητρούλας)

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 27-08-2012
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

