ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 30/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 653/2001
Περίληψη
Eγκριση ανάκλησης άδειας λειτουργίας και
σφράγιση κατ/ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
του Μιχαήλ Αδαλόγλου.
Σήμερα στις 19 Νοεμβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα
και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο ύστερα από την με ημερομηνία 15-11-2001 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους
και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
653/2001 απόφασης προσήλθε ο δημοτικός
σύμβουλος Π. Αγαθαγγελίδης.
2) Κατά την ψηφοφορία της υπ’ αριθ. 653/2001
απόφασης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Θ.
Σιδηρόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 659/2001
απόφασης αποχώρησαν ο δημοτικός σύμβουλος Ι.
Ακριβόπουλος και ο Δημαρχιακός Πάρεδρος Χ.
Μουτσιόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 9-11-01 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Κυριαζή Κόλβατζη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με την παρ. 1 περ. ιθ του άρθ. 24 Π.Δ. 410/95 η
αρμοδιότητα για την χορήγηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος μεταβιβάσθηκε στους Δήμους και τις
Κοινότητες.
Με το αρθ. 25 παρ. 3 του ιδίου Π.Δ ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την
ανάκληση, αφαίρεση και προσωρινή αφαίρεση των αδειών και την σφράγιση των πιο
πάνω καταστημάτων.
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. 6 της Α1β/8577/83 Υγειον. Δ/ξης θεωρείται
ίδρυση νέου κατ/τος 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 κλπ.) τούτου από τον κάτοχο της αδείας
ιδρύσεως και λειτουργίας του σε άλλο πρόσωπο.
Επίσης στο άρθ. 6 παρ. 9 της προαναφερθείσης Υ.Δ. αναφέρεται:
Τα καταστήματα, εργαστήρια και εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος,
που λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη από το παρών άρθρο άδεια ιδρύσεως και
λειτουργίας, κλείονται αυτεπαγγέλτως από τη οικεία Αστυνομική Αρχή (Ο.Τ.Α. παρ.
2 του αρθ. 25 του 410/95 Π.Δ.), οι δε παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Α.Ν. 2520/95.
Στον Αδαλόγλου Μιχαήλ έχει χορηγηθεί η με αρ. πρωτ. 180/15-1-01 άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος καφετέριας-εστιατορίου-πιτσαρίας στη
Βέροια και επί της οδού Εληάς αρ. 13.
Με το αρ. 03/2001 έγγραφό του το Πολεοδομικό Τμήμα του Δήμου μας
ενημέρωσε ότι κατά διενεργηθέντα την 19-2-01, έλεγχο στο κατάστημα του
Αδαλόγλου Μιχαήλ, διαπιστώθηκε ότι κατασκευάστηκε κατά παράβαση της υπ΄αρ.
267/06-08-98 οικοδομικής αδείας, προσθήκη καταστήματος με υαλοπίνακες από
ξύλινα κουφώματα και επικάλυψη πλέξι-γκλάς στην πρασιά της οικοδομής όπου
αναπτύχθηκαν τραπεζοκαθίσματα.
Με έγγραφο της υπηρεσίας προς το Τμήμα Υγείας και την Πυροσβεστική
Υπηρεσία, ζητήθηκε η διενέργεια ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθεί :α)Αν η κατά
τα ανωτέρω κατασκευή της προσθήκης και η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σ΄αυτήν
συνιστά ουσιώδη τροποποίηση των υγειον. όρων λειτουργίας του καταστήματος και
εάν συντρέχουν λόγοι ανακλήσεως της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του, και β)αν
η προμνησθείσα κατασκευή έχει σαν αποτέλεσμα την διαφοροποίηση των όρων και
προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε το πιστοποιητικό πυροπροστασίας στο
εν λόγω κατάστημα και εάν το χορηγηθέν πιστοποιητικό παραμένει σε ισχύ.
Με το αρ.261 Φ.700.5/893 έγγραφό της η Πυροσβεστική Υπηρεσία μας
γνωρίζει ότι ύστερα από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω επιχείρηση έχει
επεκταθεί και: α)καταλαμβάνει και βοηθητικό χώρο υπογείου χωρίς τούτο να
αναφέρεται στην μελέτη και β)έχει κατασκευάσει στην πρασιά επί των οδών
Ανοίξεως και Εληάς ξύλινες πέργκολες με επικάλυψη κατά τα 2/3 από πάνινη τέντα

και κατά το 1/3 περίπου με πλέξι-γκλάς (ξύλινα κουφώματα με υαλοπίνακες κατά την
ώρα της αυτοψίας δεν υπήρχαν).
Ύστερα από τα παραπάνω ανακλήθηκε
το εκδοθέν πιστοποιητικό
πυροπροστασίας και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κλήθηκε να υποβάλλει νέα μελέτη
πυροπροστασίας με τα απαραίτητα δικ/κά.
Μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στον Δήμο απάντηση από το Τμήμα Υγείας.
Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι η προμνησθείσα επιχείρηση στερείται
πιστοποιητικού πυροπροστασία και κατά συνέπεια δεν πληρούνται οι νόμιμες
προϋποθέσεις για την λειτουργία της, (καθ΄όσον ανακλήθηκε βασικό δικαιολογητικό
απαραίτητο για την χορήγηση της αδείας και την διατήρησή της σε ισχύ).
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν'
αποφασίσει για την ανάκληση ή μη της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας της
επιχείρησης και την σφράγιση αυτής ως λειτουργούσης άνευ της αιτούμενης από τον
νόμο αδείας ίδρυσης και λειτουργίας.
Με την αρ. 529/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο, αναβλήθηκε η λήψη απόφασης και δόθηκε
20ήμερος προθεσμία προκειμένου να επαναφερθεί το κατάστημα στην αρχική του
μορφή.
Με το από 8-11-01 έγγραφό του το Πολεοδομικό Τμήμα μας γνωρίζει ότι σε
διενεργηθέντα κατά τη 30-10-01 έλεγχο στο πιο πάνω κατάστημα, διαπιστώθηκε ότι:
«η αυθαίρετη κατασκευή παραμένει ως έχει».
Για το παραπάνω κατάστημα ο ενδιαφερόμενος κατέθεσε το από 31-10-2001
Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’
αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος :Είναι εδώ οι ενδιαφερόμενοι; Ναι.
Δήμαρχος :Το θέμα είναι γνωστό από τις 2 αναβολές που είχαμε μέχρι τώρα.
Έχει κατατεθεί μήνυση από πλευράς του κ. Χατζηευστρατίου, με αφορμή
δημοσίευμα του συλλόγου αρχικεκτόνων-μηχανικών, οι οποίοι κλήθηκαν και
κατέθεσαν ως μάρτυρες στη μήνυση αυτή που υπεβλήθη και που αφορά τις
αυθαίρετες κατασκευές των συμπολιτών μας μέσα στην πόλη.
Οι διατάξεις της υγειονομικής διάταξης του 83 και ειδικότερα στο άρθρο 6,
παρ. 5 αυτού, που αναφέρονται στο εισηγητικό σημείωμα είναι σαφής
Είχα ενημερώσει το σώμα από τις αρχές καλοκαιριού, ότι η υπηρεσία, με
βάση τις εκθέσεις αυτοψίας για όλες τις περιπτώσεις καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος που είχαν προβεί σε αυθαίρετες κατασκευές, με έγγραφό της είχε
ειδοποιήσει την πυροσβεστική και την υγειονομική υπηρεσία, να γνωματεύσουν εάν
υπήρχαν ή όχι ουσιώδης αλλαγές σ΄ότι αφορά τη λειτουργία τους, εάν πληρούσαν ή
όχι τους όρους πυροπροστασίας , πέρα από τις σαφέστατες πολεοδομικές παραβάσεις
και τις επεκτάσεις του κυρίου χώρου της επιχείρησής τους, που είχαν επιχειρήσει
ορισμένοι από τους συμπολίτες μας. Είχαν ενημερωθεί εγκαίρως οι συμπολίτες για να
συμμορφωθούν με την ισχύουσα άδειά τους.
Για το 2ο θέμα που αφορά την επιχείρηση του κ. Αδαλόγλου, υπάρχει νέο
πιστοποιητικό πυροπροστασίας, διότι με τις καινούργιες διατάξεις δεν βγαίνει
πιστοποιητικό παθητικής πυροπροστασίας. Δεν υπάρχει γνωμάτευση από την
υγειονομική υπηρεσία, αλλά υπάρχει επέκταση της επιχείρησης αυτής κατά 4,65 Χ
7,80μ, όπως προκύπτει από την έκθεση αυτοψίας, με μόνιμες κατασκευές όπου
ενσωματώθηκε ο χώρος της πρασιάς στον κύριο όγκο του καταστήματος, με
εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης κλπ.

Για τους λόγους αυτούς και επειδή δεν έγινε καμία απόπειρα συμμόρφωσης,
εισηγούμαι την ανάκληση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας της παραπάνω
επιχείρησης.
Το 3ο θέμα αφορά το κατάστημα του κ. Εξαρχου, για το οποίο εισηγούμαι την
αφαίρεση της αδείας για 2 λόγους:
α)Η επέκταση της επιχείρησης.
β)Υπάρχει γνωμοδότηση της υγειονομικής υπηρεσίας, ότι δεν πληρεί τους
όρους για τους οποίους εξεδόθει η άδεια, τόσο σ΄ότι αφορά τον αριθμό των
τραπεζοκαθισμάτων, όσο και για τα μπαρ που υπάρχουν στο εξωτερικό χώρο αυτής
της επιχείρησης.
Το 4ο θέμα αφορά το κατάστημα του κ. Θεοδωρίδη.α)Υπάρχει επέκταση της
επιχείρησης. β)Υπάρχει ανάκληση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Δεν έχει
εκδοθεί καινούργιο. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος και να ανακληθεί η άδεια.
Το 5ο θέμα αφορά το κατάστημα των Δημούλα κ.λ.π., (“OLIVE”), όπου
έχουμε επέκταση της επιχείρησης, σε ένα χώρο ο οποίος γειτνιάζει με ένα βυζαντινό
ναό. Μου κάνει εντύπωση πως η πυροσβεστική υπηρεσία δίνει πιστοποιητικά
πυροπροστασίας για αυθαίρετα κτίσματα.
Το 6ο θέμα αφορά το κατάστημα του κ.Οδοιπορίδη. Υπάρχει επέκταση της
επιχείρησής του, καταλαμβάνοντας τα τετραγωνικά μέτρα τα οποία περιγράφονται
στην έκθεση της Πολεοδομικής υπηρεσίας της Βέροιας, σε σχέση με την πρασιά του
καταστήματος, την οποία με μόνιμες κατασκευές την ενσωμάτωσε στο χώρο κυρίας
χρήσης της επιχείρησής του.
Το βασικό ζητούμενο του ΔΣ είναι εάν η κοινωνία της πόλης, η πολιτική
έκφραση αυτής της κοινωνίας στο ΔΣ, αν θα αποδεχθεί μία τέτοια συμπεριφορά, που
δεν είναι μόνο από αυτούς τους συμπολίτες, αλλά και από άλλους τους οποίους θα
εντοπίσει η Πολεοδομική υπηρεσία, και θα έρθουν όλες ανεξαιρέτως οι περιπτώσεις,
με το ίδιο εισηγητικό στο ΔΣ, ή αν με μία νόμιμη και απόλυτα αποδεκτή απόφαση, θα
πούμε ότι δεν επιτρέπεται σε κανέναν να παρανομεί και ο Δήμος δεν είναι
διατεθειμένος να επιτρέψει τέτοιου είδους παραβάσεις από κανέναν.
Στο φάκελο του πολεοδομικού γραφείου του Δήμου Βέροιας, εκτός από αυτές
τις περιπτώσεις, υπήρχαν και άλλες 5 περιπτώσεις για τις οποίες είχαν γίνει
πρωτόκολλα αυθαιρέτων και αφορούσαν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Οι δύο απ΄αυτές τις περιπτώσεις είχαν τεθεί από την υπηρεσία στο αρχείο.
Αφορούσαν το κέντρο «Μπαρμπούτα» και το «ΑΙΘΡΙΟ» Οι άλλες περιπτώσεις
ζήτησαν να βγούν από το αρχείο και να έρθουν στο Δ.Σ. Η 3η περίπτωση αφορά το
«ΕΡΑΤΙΝΟ», για την οποία είχα ζητήσει να γίνει έρευνα. Με είχαν ενημερώσει ότι
είχε υποβληθεί φάκελος εγκαίρως και προ ενάρξεως οποιασδήποτε διαδικασίας στην
Πολεοδομική υπηρεσία και εξεδόθη άδεια η οποία νομιμοποιεί αυτές τις επεκτάσεις
τις οποίες είχε κάνει στον αύλειο χώρο. Οι άλλες 2 περιπτώσεις ήταν τα καταστήματα
«Ρετρό» και «Νόστος», οι παραβάσεις των οποίων δεν είχαν τη μορφή και την
έκταση των 6 πρώτων περιπτώσεων.
Έχω δώσει εντολή στην Πολεοδομική υπηρεσία να ελέγξει όλα τα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, να διαπιστώσει όλες τις Πολεοδομικές
παραβάσεις που έχει κάνει το καθένα απ΄αυτά και εφόσον υφίσταντο παραβάσεις και
δεν τις άρουν, για όλα τα καταστήματα που έχουν τέτοιες παραβάσεις, θα έρθει θέμα
στο Δ.Σ για την ανάκληση ή μη της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας αυτών.
Το 7ο θέμα που αφορά το κατάστημα του κ.Στεργιόπουλου, είναι το μόνο από
τα καταστήματα το οποίο προέβη, όπως φαίνεται από τη σημερινή έκθεση αυτοψίας,
στην προσπάθεια αποκατάστασης της νομιμότητας. Έχουν αφαιρεθεί τα γύρω-γύρω
της στέγης, το πράσινο μέρος εξακολουθεί όμως να είναι παράνομο. Για την αρχή της

ισότητας, και επειδή και σ΄αυτήν την περίπτωση υπάρχει επέκταση της επιχείρησης,
να ανακληθεί η άδεια.
Αυτονόητο όμως είναι ότι εάν μέσα στο χρονικό διάστημα 15-20 ημερών,
μέχρι να καθαρογραφεί η απόφαση και να σταλεί στην Περιφέρεια για έγκριση,
οποιοσδήποτε από τους συμπολίτες συμμορφωθεί πλήρως, τότε δεν θα ισχύει
γι΄αυτόν η ανάκληση. Θα έρθει δηλ. θέμα στο Δ.Σ. να ανακαλέσουμε την απόφαση
και να μην εκτελεστεί.
Παπαδοπούλου Π., πληρεξούσια δικηγόρος των καταστηματαρχών : Για την
έκδοση αδείας λειτουργίας ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,
απαιτείται μεταξύ των άλλων η κατάθεση πιστοποιητικού πυρασφάλειας και
πιστοποιητικού της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση,
το Δ.Σ καλείται να αποφασίσει για την ανάκληση ή μη της αδείας λειτουργίας 6
καταστημάτων, με την αιτιολογία ότι οι καταστηματάρχες αυτών προέβησαν σε
αυθαίρετες κατασκευές και κατά συνέπεια στην επέκταση του εμβαδού των
καταστημάτων και συνεπώς στην ουσιώδη τροποποίηση των όρων λειτουργίας των
καταστημάτων τους. Η σύνδεση των αυθαιρέτων κατασκευών, με τη δυνατότητα
ανάκλησης ή μη της άδειας λειτουργίας των καταστημάτων, είναι μη μόνιμη. Όταν
μάλιστα ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμα υπέρογκα για τις αυθαίρετες κατασκευές και
για τη διατήρηση των κατασκευών αυτών.
Η άποψη που διατυπώθηκε ότι οι αυθαίρετες κατασκευές συνεπάγονται στην
επέκταση του εμβαδού των καταστημάτων, θεωρώ πως δεν ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα, δεδομένου ότι ο τρόπος αυτός δεν αποτελεί παραβίαση των όρων
λειτουργίας των καταστημάτων. Οι κατασκευές αυτές επιφέρουν βελτίωση των
υγειονομικών όρων λειτουργίας των καταστημάτων. Εδώ έχει ισχύ η παραγ. 5 του
άρθρου 6, ότι οι συγκεκριμένες κατασκευές βελτίωσαν τις συνθήκες λειτουργίας των
καταστημάτων, χωρίς να επιφέρουν επέκταση και μεταβολή των όρων λειτουργίας
αυτών. Η υγειονομική υπηρεσία έκρινε ότι μόνο σε 3 περιπτώσεις υπάρχει παραβίαση
των όρων λειτουργίας των καταστημάτων, γιατί άλλαξε ο αριθμός των
τραπεζοκαθισμάτων. Υπάρχουν αντίστοιχες βεβαιώσεις από αυτοψίες του
υγειονομικού τμήματος ότι ο κ. Στεργιόπουλος, ο κ. Έξαρχος και ο κ. Αδαλόγλου,
έχουν ήδη συμμορφωθεί και περιόρισαν το αριθμό των τραπεζοκαθισμάτων όπως
προέβλεπε η άδεια λειτουργίας τους. Ο Δήμος δεν θέλει να προχωρήσει στη
διαδικασία της κατεδάφισης των αυθαίρετων κτισμάτων που είναι πολλά στην πόλη
μας. Εδώ έχει δίκαιο ο Δήμαρχος που λέει ότι έχει πληγεί η αισθητική της πόλης με
παρόμοιες κατασκευές. Ερευνάται όμως εάν οι αυθαίρετες κατασκευές, ανεξάρτητα
αν πλήττουν την αισθητική, έχουν επιφέρει αλλαγή των όρων λειτουργίας των
καταστημάτων τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι καταστηματάρχες παρέλαβαν
τα ακίνητα αυτά, έτσι όπως είναι σήμερα και δεν έχουν δικαίωμα να τα γκρεμίσουν
εφόσον προϋπήρχαν. Αν θα προβούν σ’αυτό, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος θα τους
μηνύσει για αποζημίωση γιατί προβήκαν στην καθαίρεση κτίσματος που τους είχε
παραδοθεί από την αρχή της εκμίσθωσης.
Είναι το απεχθέστερο μέτρο που μπορεί να επιβληθεί σε έναν επιχειρηματία
με τις ισχύουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το κόστος είναι ανυπολόγιστο για
τον επιχειρηματία και για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις αυτές.
Θέλω να μιλήσω για κάθε περίπτωση χωριστά.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα;
Σύμβουλοι: Ναι.
Παπαδοπούλου Π.: Ο κ. Αδαλόγλου προσκόμισε πιστοποιητικό
πυροπροστασίας. Η επέκταση αυτή εφόσον θεωρείται από το Δήμο αυθαίρετη και
εφόσον ο Δήμος προτίθεται να προχωρήσει στην κατεδάφιση όλων των αυθαιρέτων

κατασκευών, δηλώνουμε ότι θα καθαιρέσουμε τις κατασκευές αυτές, ακόμη κι’αν η
άποψή μας είναι ότι η αυθαίρετη κατασκευή δεν συνεπάγεται την ουσιώδη
τροποποίηση των όρων λειτουργίας των καταστημάτων.
Ο κ. Έξαρχος επανέφερε το κατάστημα στην προηγούμενη κατάσταση, έτσι
όπως το είχε παραλάβει. Δεν είχε όμως το δικαίωμα να κατεδαφίσει κατασκευές που
του είχαν παραδοθεί κατά το χρόνο της εκμίσθωσης.
Η απόφ. 250/89, αφορά κατασκευή και νομιμοποίηση αυθαίρετου
κατασκευάσματος στον αύλειο χώρο που έχει μισθώσει ο κ. Έξαρχος. Περιμέναμε
από την αρμόδια υπηρεσία ότι θα έδινε την απάντηση σε αίτημα που διατυπώθηκε
από τον κ. Έξαρχο, ώστε να βεβαιωθεί ποια τμήματα από αυτά που υπάρχουν εκεί,
έχουν νομιμοποιηθεί με την απόφ. 250/89.
Ο κ. Έξαρχος προσκόμισε το πιστοποιητικό πυροπροστασίας το Σεπτέμβριο.
Ο ίδιος προχώρησε στην υποβολή αίτησης στο αρμόδιο Τμήμα Υγιεινής για να του
γνωρίσει τι πρέπει να κάνει για να νομιμοποιήσει ή να επιφέρει τέτοια αλλαγή στο
μπαρ που υπάρχει στον αύλειο χώρο του καταστήματος.
Σήμερα η Υγειονομική Υπηρεσία του απάντησε ότι πρέπει να κλείσει το μπαρ
με σταθερή κατασκευή. Επίσης, υπέβαλλε αίτηση για να διαπιστωθεί σε ποια
κατάσταση βρίσκεται σήμερα το κατάστημά του. Από την υγειονομική υπηρεσία
διαπιστώθηκε ότι είχε κάνει λάθος στην πρώτη της εκτίμηση ως προς τον αριθμό των
καθισμάτων, δεδομένου ότι δεν είχε λάβει υπόψη τη σχετική άδεια του Δήμου
Βέροιας που του είχε χορηγηθεί για τη χρήση του πεζοδρομίου. Συνεπώς
συμμορφώθηκε ως προς τον αριθμό των καθισμάτων. Δεν υπήρχε πρόθεση
παράβασης των πολεοδομικών διατάξεων.
Ο κ. Θεοδωρίδης, ενώ υπέβαλλε αίτηση με μελέτη στην Πυροσβεστική
Υπηρεσία, πήρε αριθμό πρωτοκόλλου και προσκόμισε σε σας το σχετικό έγγραφο,
όμως εξαιτίας της απουσίας του κ. Τσιντίλα, δεν μπόρεσε να εκδοθεί το
πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του κ. Θεοδωρίδη
πρόκειται για μία έκταση που ρυμοτομείται, αλλά δεν έχει συντελεστεί ακόμη η
απαλλοτρίωση. Υφίσταται και ένας τοίχος ο οποίος έχει κριθεί από την Εφορεία
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ως διατηρητέος. Ο κ. Θεοδωρίδης σκέπασε με νάϋλον και
με φυτά το τμήμα αυτό (από τον τοίχο μέχρι το μαγαζί του), χωρίς όμως να αλλάξει
τη μορφή του καταστήματος. Ο αύλειος χώρος, όταν νοικιάστηκε το κατάστημα στον
κ. Θεοδωρίδη, είχε εκμισθωθεί όπως είναι σήμερα, χωρίς καμία μεταβολή. Άλλη
μεταβολή, επέκταση του χώρου που χρησιμοποιείται από την αρχή και είχε
παραχωρηθεί με βάση το ιδιωτικό συμφωνητικό στον κ. Θεοδωρίδη, δεν
πραγματοποιήθηκε από αυτόν.
Σ’ότι αφορά το κατάστημα «OLIVE», υποβλήθηκε μελέτη και εκδόθηκε το
σχετικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Υπεβλήθη μελέτη για τη νομιμοποίηση
αυτών των κτισμάτων δεδομένου ότι κατά δήλωση πολιτικού μηχανικού, μπορεί να
νομιμοποιηθεί αφού το κτίσμα είναι 180 τ.μ. και μπορεί να νομιμοποιηθεί έως 200
τ.μ. Υπάρχουν οι σχετικές αιτήσεις από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και από το
Τμήμα Πολεοδομίας.
Ο κ .Οδοιπορίδης, δήλωσε ότι ήδη άρχισε την κατεδάφιση των κατασκευών
που κρίθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία της Πολεοδομίας, ως αυθαίρετα.
Ο κ. Στεργιόπουλος ήδη έχει προβεί στην καθαίρεση του μεγαλύτερου μέρους
των κατασκευών που κρίθηκαν ως αυθαίρετα και προτίθεται να καθαιρέσει και το
υπόλοιπο τμήμα για να μην αναφέρεται το όνομά του στις τοπικές εφημερίδες ότι
παραβιάζει το νόμο.
Δήμαρχος: Καταλυτική η τοποθέτηση της κας Παπαδοπούλου για λογαριασμό
των πελατών της, που λέει ότι προτίθενται όλοι να κατεδαφίσουν αυτά τα κτίσματα,

όχι γιατί είναι παράνομα, αλλά με την προϋπόθεση ότι σ’αυτήν τη διαδικασία θα
υπαχθούν όλες οι σχετικές επιχειρήσεις. Το θεωρώ πολύ σημαντικό.
Κανένας, όποια πολεοδομική παράβαση και αν έχει, από κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος, δεν πρόκειται να γλιτώσει από την τσιμπίδα του νόμου.
Ήδη, με έγγραφό μου ζήτησα από την Πολεοδομική υπηρεσία να προβεί σε έλεγχο
όλων των καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος, άσχετα αν υπάρχουν
αυθαίρετες κατασκευές ή όχι και να συντάξουν έγγραφο για κάθε είδους
πολεοδομική παράβαση που θα διαπιστώσουν.
Όπως θα γίνονται οι εκθέσεις αυτοψίας από την πολεοδομική υπηρεσία, θα
γίνεται και από τον αρμόδιο υπάλληλο του γραφείου αδειών κατ/των η σχετική
διαδικασία και θα έρχονται όλα ανεξαιρέτως τα θέματα για όλα τα καταστήματα που
δεν πρόκειται να άρουν τις αυθαίρετες κατασκευές, για να προβαίνει το Δ.Σ. στην
ανάκληση της άδειας.
Το σώμα θα πρέπει για όλες τις περιπτώσεις να αποφασίσει την ανάκληση της
άδειας. Οι καταστηματάρχες θα έχουν προθεσμία 15-20 μέρες για να υλοποιήσουν
αυτήν τη δεδηλωμένη απόφαση και θέση τους και για όσους συμμορφωθούν θα έρθει
θέμα στο ΔΣ ανάκλησης της σημερινής μας απόφασης. Για όσους
δεν
συμμορφωθούν θα προχωρήσουμε στην σφράγιση του καταστήματος και θα πρέπει
να υποβάλλουν καινούργιες αιτήσεις για να εκδοθεί άδεια, αν θελήσουν να
νομιμοποιήσουν την οποιαδήποτε αυθαίρετη κατασκευή που έχει διαπιστωθεί από
την υγειονομική υπηρεσία του Δήμου.
Πρόεδρος : Ερωτήσεις.
Ουρσουζίδης : Κα Παπαδοπούλου τις καλύτερες ευχές για το σύζυγό σας.
Στην τοποθέτησή σας αναφέρατε ότι προτίθεται οι καταστηματάρχες να
προβούν στην καθαίρεση των αυθαιρέτων κατασκευών. Αναφέρεστε σ΄όλα αυτά τα
καατστήματα;
Παπαδοπούλου Π.: Ο κ. Θεοδωρίδης και ο κ. Εξαρχος παρέλαβαν τα μίσθια
ακίνητα σε κάποια κατάσταση. Όταν δηλαδή τα παρέλαβαν υπήρχε μία πραγματική
κατάσταση με αυθαίρετες κατασκευές. Αυτές τις κατασκευές, που σήμερα
διαπίστωσε το αρμόδιο τμήμα της πολεοδομίας ότι είναι αυθαίρετες, δεν μπορούν
να τις κατεδαφίσουν γιατί θα έχουν συνέπειες με τους εκμισθωτές. Θα
κατεδαφίσουμε ότι κατασκευάσαμε. Δεν μπορούμε να καθαιρέσουμε τμήματα που
είχαν κατασκευασθεί από προηγούμενους.
Αγαθαγγελίδης : Στην τοποθέτησή σας αρχικά κα Παπαδοπούλου, είχατε πει
ότι δεν συνδέεται το ζήτημα των αυθαιρέτων με τις άδειες λειτουργίας.
Στην συνέχεια προχωρήσατε σε μία σκέψη ότι αν θέλετε να τα κατεδαφίσετε,
κατεδαφίστε τα. Μετά απ΄όλα αυτά μας γνωστοποιήσατε ότι τελικά οι επιχειρηματίες
αυτοί προτίθενται να τα καθαιρέσουν.
Τελικά τι απ΄όλα πάει να γίνει; Θα συνεχίσετε τη διαδικασία αυτή της
αντιπαράθεσης,οπότε θα συνεχίσουν να υφίστανται τα αυθαίρετα εφόσον δεν υπάρχει
συνεργείο κατεδάφισης; Θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά;
Παπαδοπούλου :Είναι επαγγελματίες που δεν θέλουν να σύρεται το όνομά
τους με τον τρόπο που αναφέρθηκε στον τοπικό τύπο. Με διαβεβαίωσαν ότι θα
προχωρήσουν στην καθαίρεση των αυθαιρέτων κατασκευασμάτων. Από έρευνα που
έκανα διαπίστωσα , ότι δεν μπορεί να συνδεθεί η αυθαίρετη κατασκευή με τη
δυνατότητα ανάκλησης ή μη της αδείας λειτουργίας του καταστήματος. Με
διαβεβαίωσαν ότι εφόσον ο Δήμος προτίθεται να κατεδαφίσει τις αυθαίρετες
κατασκευές των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα προχωρήσουν στη
συμμόρφωση της όποιας απόφασης του ΔΣ.

Ακριβόπουλος :Κε Δήμαρχε, συνδέσατε τη διαδικασία ανάκλησης των
αδειών με τη διαδικασία σφράγισης.
Τους παρέχετε δηλαδή τη δυνατότητα 15ήμερης προθεσμίας και μετά
μπορούμε να προβούμε σε ανάκληση της αποφάσεως που πήραμε. Είστε σίγουρος
ότι μπορεί να γίνει αυτό; Στην ανάκληση των αδειών το ΔΣ δεν χορηγεί τις άδειες.
Τις άδειες τις χορηγεί η ΔΕ.
Πέρσι το ΔΣ πήρε απόφαση Κ.Π., σχετικά με την ανάκληση κάποιων αδειών
για παράβαση ουσιώδους όρου. Η επιτροπή του άρθρου 18 ακύρωσε αυτήν την
απόφαση. Εναντίον αυτής της απόφασης άσκησε ο Δήμος ένδικα μέσα και ποια η
τύχη των ενδίκων αυτών μέσων;
Δήμαρχος :Κε Ακριβόπουλε θέσατε 3 θέματα.1)Οι αυθαίρετες κατασκευές
συνδέονται με την ανάκληση της άδειας μόνο στο βαθμό που υπάρχει επέκταση του
καταστήματος.
2)Ρωτήσατε εάν μπορεί το ΔΣ να ανακαλέσει ή όχι την απόφασή του, εφόσον
συμμορφωθούν .
Το ΔΣ είναι αρμόδιο, όχι μόνο να ανακαλέσει αλλά ακόμα και να αναστείλει
την εκτέλεση της απόφασης του Δημάρχου, η οποία θα εκδοθεί σε σχέση με την
σφράγιση. Η σφράγιση γίνεται κατόπιν της αποφάσεως του ΔΣ και εκδίδεται
απόφαση του Δημάρχου. Ώσπου να επικυρωθεί η απόφαση από την Περιφέρεια , εγώ
δεν μπορώ να εκδώσω απόφαση σφράγισης του καταστήματος. Εάν μέσα στο
διάστημα αυτό συμμορφωθούν τότε θα έρθει θέμα στο ΔΣ, προ της εκδόσεως
αποφάσεως του Δημάρχου για σφράγιση, για ανάκληση αυτής της απόφασης. Αυτό
το κάνουμε για να προστατεύσουμε τους επιχειρηματίες και την πόλη μας από κάθε
κακόπιστη λειτουργία.
3)Η επιτροπή του άρθρου 18, αλλάζοντας την προηγούμενη θέση της για
κάποιες επιχειρήσεις, Κ.Π. και υπό την παλιά της σύνθεση, θεώρησε ότι ορισμένες
αποφάσεις του ΔΣ θα έπρεπε να εκδοθούν από την ΔΕ, Κατά των αποφάσεων αυτών
ο Δήμος Βέροιας άσκησε προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Σε κάθε
όμως περίπτωση, αυτό που είναι σημαντικό σ΄αυτήν τη διαδικασία, που δεν
μπορούσε ποτέ να γίνει ενώπιον της ΔΕ, γιατί το ΔΣ ως το ανώτατο όργανο του
Δήμου, συζητάει ένα από τα σοβαρότερα θέματα και στο βαθμό που υπάρχει
ταύτιση απόψεων του ΔΣ με τους συμπολίτες προς την κατεύθυνσή του να μην
επιτρέψουμε ποια τέτοια φαινόμενα στην πόλη μας, έχει σημαίνοντα πολιτικό
χαρακτήρα.
Βελτιώνοντας την πρότασή μου προς το Δ.Σ. να προσθέσω ότι παράλληλα με
τις αποφάσεις για την ανάκληση να υπάρξει και απόφαση ότι όλες οι περιπτώσεις
που θα διαπιστωθούν, μετά από τον έλεγχο της πολεοδομικής υπηρεσίας, ότι έχουν
πολεοδομικές παραβάσεις και εμπίπτουν σ΄αυτές τις περιπτώσεις, όλες ανεξαιρέτως
θα έρθουν στο ΔΣ με την ίδια εισήγηση για να τις εξετάσει το σώμα και να πάρει τις
σχετικές αποφάσεις.
Τσαμήτρου :Οι καταστηματάρχες υπέβαλαν ενστάσεις για τα πρόστιμα που
τους υπέβαλε η πολεοδομία; Αν υπέβαλαν εξετάσθηκαν; Ειδοποιήθηκαν;
Εάν δεν υπέβαλαν ενστάσεις, υπέβαλαν δηλώσεις ότι αποδέχονται την
έκθεση για να γίνει μείωση των προστίμων κατά 30%;
Τσαβδαρίδης :1)Υπάρχει περίπτωση να νομιμοποιηθούν ορισμένες από τις
αυθαίρετες κατασκευές; Κινήθηκε η σχετική διαδικασία;
2)Πληρώθηκαν τα σχετικά πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης των
αυθαιρέτων αυτών κατασκευών;

3)Ηρθαν σε επαφή οι μισθωτές με τους εκμισθωτές γι αυτήν την εξέλιξη;
Τους ενημέρωσαν δηλαδή ότι υπάρχει πρόβλημα για τις αυθαίρετες κατασκευές που
έχουν παραλάβει;
Κουκουρδής :Σε μία περίπτωση εκδόθηκε πιστοποιητικό πυροπροστασίας.
Υπάρχει πλέον παράταση;
Παπαδοπούλου:Έγινε νέα μελέτη με τα νέα δεδομένα.
Κουκουρδής :Πως αποδεικνύεται από τους ιδιοκτήτες ότι παρέδωσαν αυτά τα
μαγαζιά με κάποιες αυθαίρετες κατασκευές; Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ώστε να
κάνουν αγωγές;
Παπαδοπούλου :Υπάρχουν ιδιωτικά συμφωνητικά. Υπάρχουν φωτογραφίες οι
οποίες απεικονίζουν την πραγματική κατασκευή αυτών των καταστημάτων.
Δήμαρχος :Σ΄ότι αφορά τη νομιμοποίηση, ο μόνος που είναι αναρμόδιος να
απαντήσει σ΄αυτά τα ζητήματα είναι ο Δήμαρχος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και η
υπηρεσία. Μπορούν να κατεδαφίσουν ή να δεχτούν τη σφράγιση ή αν νομίζουν ότι
υπάρχει πιθανότητα νομιμοποίησης να κάνουν την καινούργια διαδικασία και να
εκδώσουν καινούργια άδεια με την επιχείρηση στους χώρους
που θα
νομιμοποιήσουν.
2)Για το αν πληρώθηκαν ή όχι τα πρόστιμα, όσα από αυτά περνούν από την
επιτροπή κλήσεως αυθαιρέτων, βεβαιώνονται στον
χρηματικό κατάλογο. Όσα
πρόστιμα πέρασαν από εκεί έχουν βεβαιωθεί. Στο επόμενο συμβούλιο, αν θέλετε, να
σας πω πόσοι πλήρωσαν και πόσοι δεν πλήρωσαν.
3)Οι εκμισθωτές τι λένε; Είναι επιχείρημα αυτό ότι αντιδρούν; Ποιος
αντιδρά; Ο κ. Ιατρόπουλος που είναι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος του κ. Εξάρχου;
Κε Ιατρόπουλε αντιδράτε στο ν΄αρθούν οι νόμιμες κατασκευές τις οποίες δεν είχατε
κάνει εκεί εσείς και τις κάνει ο ενοικιαστής;
Ιατρόπουλος :Όχι. Μπορούν να ρίξουν τα πάντα.
Πέτκος :Οι αυθαίρετες κατασκευές βαρύνουν τους ιδιοκτήτες και όχι τους
εκμισθωτές.
Δήμαρχος :Σε προηγούμενη προσφυγή του κ.Θεοδωρίδη ενώπιον του
Υπουργού Εσωτερικών που ασκήθηκε κατ΄απόφαση του ΔΣ με το αιτιολογικό ότι
ήταν αναρμόδιο το ΔΣ να εκδόσει απόφαση ανάκλησης, αποφαίνεται η κα Υπουργός
και απορρίπτει την προσφυγή αυτή, διότι η ΔΕ δεν μπορεί να λάβει αρμοδιότητα
σ΄ότι αφορά την αφαίρεση άδειας, γιατί δεν περιλαμβάνεται στις περιοριστικές εκ του
νόμου απαριθμούμενες περιπτώσεις που το ΔΣ μπορεί να μεταβιβάσει την
αρμοδιότητα αυτής στη ΔΕ.
Συνεπώς οι αποφάσεις του ΔΣ είναι νόμιμες.
Πουλασουχίδης :Όσον αφορά τα θέματα των ενστάσεων των αποφάσεων της
υπηρεσίας για τα αυθαίρετα. Στη χρονιά που διανύουμε, έχουν εκδικασθεί 2
ενστάσεις και ήδη 2 επιχειρηματίες έχουν πληρώσει τα πρόστιμα αυθαιρέτων που
τους έχουν επιβληθεί. Τα πρόστιμα διατήρησης καταβάλλονται κατά έτος.
Πρόεδρος :Τοποθετήσεις.
Αγαθαγγελίδης :Υπέρτατος εκφραστής της νομιμότητας εμφανίστηκε σήμερα
ο Δήμαρχος. Υπήρχαν σοβαρότερες υποθέσεις στο ΔΣ τις οποίες ο Δήμαρχος είτε
συγκάλυπτε, είτε διαστρέβλωνε. Σε ποιο Δήμο γίνονται αυτά; Σε ποιο Δημαρχείο; (Το
κουζινάκι στις τουαλέτες είναι ανθυγιεινό, η πυροσβεστική υπηρεσία δεν μπορεί να
λειτουργήσει μέσα σ΄αυτό το κτίριο).Ο ίδιος ο Δήμος πολλές φορές έχει περάσει τα
όρια της παρανομίας. Στις 27 Δεκεμβρίου δικάζεται όλη η υπηρεσία για τους
Αγ.Αναργύρους. Δεν ξέρω ποιος θα την πληρώσει. Στον Τριπόταμο μπήκαν
προεκλογικά για να απασχολήσουν 20 άτομα, χωρίς άδειες και το έργο σταμάτησε.
Ποιο πρόσφατα ο Δήμαρχος μπήκε στην οδό Έλλης για να κάνουν ότι θέλουν και όχι

μόνο σταμάτησαν και δεν καθαίρεσαν αυτά που έκαναν, αλλά ούτε καν επισκεύασαν
το δρόμο αυτό.
Δεν τα έχω με κανέναν. Ο Δήμαρχος είπε να προστατεύσουμε την πόλη και
τους επιχειρηματίες από κάθε κακόπιστη κριτική. Σε μία άλλη συζήτηση είπε ότι η
ταύτισή μας έχει σημαίνοντα πολιτικό χαρακτήρα. Ο Δήμαρχος θέλει να τελειώσει τη
θητεία του χωρίς να στιγματιστεί.
Η υπόθεση που συζητάμε είναι μία κοροϊδία. Η παρανομία έγινε; Ναι.
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας των καταστημάτων. Ακολουθούν οι
διαπραγματεύσεις. Οι παραχωρήσεις από τους επιχειρηματίες και μετά σιωπή.
Εγώ θα καταψηφίσω τις προτάσεις για ανάκληση, όχι γιατί δεν είναι
παράνομες, όχι γιατί δεν πρέπει να καθαιρεθούν. Πρέπει. Να δημιουργήσουμε
συνεργείο κατεδάφισης, το οποίο δεν θα κατεδαφίσει μόνο τα αυθαίρετα των
συγκεκριμένων επιχειρηματιών , αλλά θα έχει πολλή δουλειά με τους πολιτικούς
φίλους, συμμάχους, οπαδούς του υπάρχοντα Δημάρχου και τότε θα δημιουργηθεί
πόλεμος στην πόλη.
Χαμαλής :Είστε η πλέον συμπαθής ομάδα επιχειρηματιών. Προσπαθείτε να
προσελκύσετε ξένο κόσμο και να συμβάλλετε στην αύξηση του τουρισμού της πόλης
μας. Στις επιχειρήσεις σας απασχολείτε πολλούς υπαλλήλους και έτσι συμμετέχετε
στην καταπολέμηση της ανεργίας της πόλης μας. Με τις
καλές και
ακριβοπληρωμένες νόμιμες κατασκευές των μαγαζιών σας, δώσατε μία ξεχωριστή
ομορφιά στην πόλη μας. Στο όνομα όλων αυτών δεν πρέπει να επιτρέψουμε την
ύπαρξη τέτοιων αυθαιρέτων κατασκευών, οι οποίες μας φέρνουν σε δύσκολη θέση
αλλά είναι και άδικο απέναντι των άλλων ομοειδών επιχειρήσεων που λειτουργούν
νομίμως. Είδα ότι μετά ένα 2μηνο αναβολής, δεν έγινε καμία προσπάθεια.
Πρέπει να πάρουμε μία ομόφωνη αρνητική απόφαση σε κάθε μορφής
αυθαιρεσία, χωρίς να εξετάσουμε τα όποια πολιτικά κέρδη ή ζημίες της κάθε
παράταξης. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας των καταστημάτων θα γίνει γιατί με
τις αυθαίρετες κατασκευές έχει πάψει να ισχύει η παλιά τους άδεια. Η νέα κατάσταση
η οποία έχει δημιουργηθεί έχει αλλάξει τους όρους και δεν καλύπτεται από την
υγειονομική και την πυροσβεστική υπηρεσία. Επομένως δεν υπάρχει ούτε
πιστοποιητικό υγειονομικής υπηρεσίας, ούτε πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Αν
γίνει μία θεομηνία ή μία πυρκαγιά, ποιος θα φταίει; Εσείς με τις αυθαίρετες
κατασκευές σας ή εμείς που νομιμοποιήσαμε ή ανεχθήκαμε τη διατήρηση των
αυθαιρέτων κατασκευών;
Το παρήγορο για όλους μας είναι ότι έχει δημιουργηθεί μία επιτροπή
υπαλλήλων, η οποία θα καταγράψει όλες τις αυθαίρετες κατασκευές που υπάρχουν
στις ομοειδής επιχειρήσεις, και έτσι θα μπορούμε να μιλάμε με τα ίδια μέτρα και
σταθμά για όλους.
Έχω την κρυφή ελπίδα ότι : 1)Οι επιχειρηματίες αυτοί θα επανέλθουν στην
νομιμότητα μέχρις ότου τελεσιδικήσει η απόφαση που θα πάρουμε σήμερα.
2)Όταν θα ερχόμαστε στα μαγαζιά ως πελάτες δεν θα κινδυνεύουμε να μας
ρίξετε στρυχνίνη στα ποτά.
Σκουμπόπουλος :Είναι από τις λίγες φορές στα εικοσιοκτώ χρόνια παρουσίας
μου σ΄αυτό το χώρο, με διάφορες ιδιότητες, που βλέπω το Σώμα να αναγκάζεται να
συζητήσει και να αποφασίσει κάτω από τέτοια ψυχολογική πίεση. Η πίεση αυτή δεν
προέρχεται από την παρουσία εδώ τόσων ανθρώπων που μας κοιτούν κατάματα, αλλά
από το ότι όλοι γνωρίζουμε πως οι πολεοδομικές παραβάσεις τους αποτελούν
παρωνυχίδα όλων όσων συνέβησαν και συμβαίνουν στο πολεοδομικό μας γίγνεσθαι.
Κατ΄αρχήν οφείλουμε να δούμε αν είναι δουλειά μας να ανακαλέσουμε τις
άδειες των καταστημάτων. Δεν είναι. Τις άδειες τις εκδίδει η Δημαρχιακή Επιτροπή

άρα σ΄αυτήν ανήκει η αρμοδιότητα της ανακλήσεως. Όποιος κρατά στα χέρια του το
πλεονέκτημα να φαίνεται αρεστός δίνοντας άδειες, οφείλει να υφίσταται και το
μειονέκτημα να δυσαρεστεί ανακαλώντας τες.
Εκεί όμως που αφέθηκαν να φτάσουν τα πράγματα το πρόβλημα δεν είναι πια
η διαδικασία. Είναι μία πόλη στην οποία φαίνεται ότι καταλύεται ο Νόμος, δυστυχώς
με τη συνέργεια της Δημοτικής Αρχής. Η κατάλυση κάθε Νόμου οδηγεί στην
υποβάθμιση της ζωής όλων μας. Η περιφρόνηση των πολεοδομικών διατάξεων
οδηγεί στην σπατάλη του δομημένου περιβάλλοντος.
Η σπατάλη του δομημένου περιβάλλοντος ακολουθεί τους ίδιους δρόμους με
την σπατάλη του φυσικού περιβάλλοντος. Η ίδια διαδικασία που μετατρέπει μία
παρθένα παραλία σε σκουπιδότοπο μετατρέπει και μία πόλη σε παραγκούπολη.
Πρόκειται για μία πορεία υποβάθμισης στην οποία κυρίαρχο αίτιο είναι η αβελτηρία
της διοίκησης που δεν συγκροτεί έγκαιρα κατασταλτικούς μηχανισμούς και δεν
φροντίζει για την εμπέδωση της Νομιμότητας στους πολίτες. Αν και στην περίπτωση
της πόλης μας και ειδικά στις επεκτάσεις των καταστημάτων, φοβούμαι ότι ο κ.
Χασιώτης ήταν επιθετικά δημαγωγικός, προβάλλοντας την εξουσία να δίδει άδειες ή
να κάνει στραβά μάτια, σαν αντικείμενο πολιτικής συναλλαγής ή ακόμη και ως
προϊόν προς διάθεση. Υπηρετώντας τις προσωπικές του σκοπιμότητες δεν δίστασε να
κάνει το χειρότερο. Να αφήσει να διαχυθεί η άποψη ότι όποιος μπορεί να πληρώνει
μπορεί να κτίζει και να νέμεται αυθαίρετες κατασκευές. Φυσικά όταν έκανε τα
παραπάνω δεν ενημέρωνε ότι αρκεί μία κλίση από τον Δημόσιο κατήγορο για να
κάνει στροφή 180ο.
Η Δημοτική αρχή όφειλε να είχε ενεργοποιήσει όλα τα προβλεπόμενα από τον
Νόμο όργανα που θα επέβαλαν τον σεβασμό των πολεοδομικών διατάξεων. Αν είχε
συμβεί αυτό δε θα είχαμε καταντήσει σήμερα να σταθμίζουμε από τη μία μεριά το
κόστος των αυθαίρετων κατασκευών που οφείλουν να γκρεμισθούν και από την άλλη
τη ζημιά της πόλης από την πολεοδομική απαξίωση.
Παρόλα αυτά ούτε σήμερα έχουμε άλλη εναλλακτική λύση. Δεν υπάρχουν
περιθώρια για μισόλογα ή άλλες αναβολές. Δεν έχω πρόθεση να χαϊδέψω κανέναν
προκειμένου να προσεταιριστώ την συμπάθειά του ή τα καλά του λόγια. Αυτό το
έκανε και ο κ. Χασιώτης και τώρα βλέπουμε που κατάντησε. Να ζητά δηλαδή ή
απεγνωσμένα αναβολές ή συγνώμες ή να κατονομάζει ψευδώς επαγγελματικούς
συλλόγους. Να έχει δώσει τόσες υποσχέσεις και να έχει υποστεί τόσες δεσμεύσεις
ώστε να χάσει τη δυνατότητα να ξεχωρίζει το σωστό από το λάθος, το νόμιμο από το
παράνομο, πιθανώς και το λογικό από το παράλογο. Να ζητά από τους ίδιους τους
αυθαιρετούντες να αυτοτιμωρηθούν, εκβιάζοντάς τους με το κλείσιμο νόμιμα
λειτουργούντων, αυτή τη στιγμή, χειμερινών καταστημάτων. Να επιδιώκει δηλαδή να
εφαρμόσει τον νόμο παρανομώντας. Να κάνει όλους μας να αναρωτιόμαστε σε ποια
Νομική Σχολή διδάσκονται τέτοια Νομικά. Όχι δεν θα καταντήσω εκεί. Αντίθετα θα
δώσω μία συμβουλή στον Δήμαρχο λέγοντάς του πως είναι καιρός να αρχίσει να
συμπεριφέρεται με την ωριμότητα και υπευθυνότητα που η ηλικία του κατά πρώτον
και το αξίωμά του φυσικά απαιτούν. Να αρχίσει δηλαδή να αναλαμβάνει ευθύνες και
να μην κρύβεται πίσω από τους άλλους. Την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το
υγειονομικό και πιθανώς την ΔΕΗ. Να πάψει να εκβιάζει εφευρίσκοντας νομικίστικα
τεχνάσματα και να συμπεριληφθεί επιτέλους μόνον σαν Δήμαρχος.
Κλείνοντας θα θυμίσω πως οι άνθρωποι δεν είναι εκ φύσεως κακοπροαίρετοι.
Ούτε αδιαφορούν για την πόλη τους. Απλώς περιμένουν από τους άλλους και κυρίως
την ηγεσία τους να κάμει την αρχή. Τότε ακολουθούν. Δυσανασχετώντας στην αρχή,
πρόθυμα ύστερα. Σε τελευταία ανάλυση τους αρκεί λίγη δικαιοσύνη. Τυχαίνει
σήμερα εμείς εδώ να είμαστε η ηγεσία της πόλης. Ας τους τη δώσουμε.

Ουρσουζίδης :Δεν έχω πρόβλημα με κάποιον από τους παριστάμενους
καταστηματάρχες, πολύ περισσότερα με τα άτομα που εργάζονται στα μαγαζιά τους.
Όσον αφορά το διαδικαστικό μέρος , ο Δήμαρχος κάλυψε την υπόθεση με
σαφήνεια και ανεκτικότητα απέναντι στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Η
κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Φτάσαμε στο σημείο στους κεντρικότερους
δρόμους της πόλης μας να καταλαμβάνονται με αυθαίρετο τρόπο οι πρασιές,
ακάλυπτοι χώροι παλαιών κτισμάτων να καλύπτονται με ποσοστό 100% και καλείται
το ΔΣ να αποφασίσει για το αν θα δοθεί η δυνατότητα να λειτουργούν μ΄αυτόν τον
τρόπο τα καταστήματα ή όχι, τη στιγμή που τόσο οι αξιότιμοι καταστηματάρχες, όσο
και η νομική τους εκπρόσωπος, αναγνώρισαν ότι είναι αυθαίρετα.
Το αν συνδέεται ή όχι αυθαιρεσία αυτή με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας,
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν νομιμοποιούνται αυτά. Κατά συνέπεια δεν
αποτελούν χώρο κύριας χρήσης. Δεν είναι η 1η , ούτε η τελευταία αυθαιρεσία.
Υπάρχουν πολλά καταστήματα που έχουν αυθαίρετες κατασκευές, αλλά από κάπου
πρέπει να γίνει η αρχή. Ορθά ξεκίνησε, αρκεί να μη σταματήσει εκεί. Έτσι ώστε να
μη δικαιωθούν κάποιοι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Δήμος σκόπιμα έδωσε την
παράταση. Αυτό δεν τιμά το ΔΣ.Δεν μπορούμε να είμαστε συναινετικοί στο να
καταλαμβάνονται χώροι οι οποίοι είναι στο μάτι του κυκλώνα. Ο κόσμος έχει
κατανοήσει ότι γίνεται μία προσπάθεια, αλοίμονό μας αν οπισθοχωρήσουμε χωρίς
κάποιο ουσιαστικό λόγο.
Με καλή διάθεση να γίνει μία προσέγγιση ώστε να μπορέσουμε και εμείς με
αξιοπρέπεια να βγαίνουμε προς τα έξω, αλλά και οι καταστηματάρχες να δικαιωθούν
στα μάτια της πόλης.
Ασλάνογλου : Από τη σημερινή κουβέντα αναδεικνύεται ένα μείζον
πρόβλημα που αφορά όχι μόνο την κοινωνία μας, αλλά το σύνολο του τόπου που
προσεγγίζουμε την κοινωνική μας συμπεριφορά. Είναι μία δοκιμή για την ισονομία
και την ισοπολιτεία. Πολλά πράγματα συμβαίνουν γιατί εμείς είμαστε τα υποκείμενα
που οδηγούμε να γίνονται αυτά. Οι λαοί έχουν τις ηγεσίες που τους αξίζουν. Σε κάθε
περίπτωση ωστόσο, εάν θα θέλαμε να διαπαιδαγωγήσουμε με την απόφασή μας και
τη συμπεριφορά μας, θα πρέπει να σταματήσουμε επιτέλους τις παραδοξολογίες.
Είναι αλήθεια ότι σ΄αυτήν την πόλη, για πολλά χρόνια, όπως σε κάθε γωνιά
αυτής της χώρας, οι παράνομες πράξεις είναι κανόνας κοινωνικής συμπεριφοράς. Εάν
αυτό, από μόνο του αρκεί για να αιτιολογήσει παράδοξες προσεγγίσεις στην
αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου που οφείλουμε να την έχουμε, αν θέλουμε να
διαπαιδαγωγήσουμε, τότε μένω άφωνος. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτού του
είδους την αντίληψη, που δυστυχώς πάει να πάρει μία μορφή αιτιολόγησης της
άρνησης να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα έστω στον ώριμο χρόνο. Βρισκόμαστε
σε μία οριακή στιγμή που θα κρίνει το ρόλο μας και τη δυνατότητα να
διαπαιδαγωγούμε με την συμπεριφορά μας και τις αποφάσεις μας, αυτά τα οποία
μπορούν να ισχύουν από εδώ και πέρα. Καθαρές λύσεις και κουβέντες.
Σήμερα καλούμαστε να πάρουμε απόφαση που μπορεί να αποτελέσει
βαλβίδα διαφυγής. Αν θέλουμε να συνδέσουμε τη δημόσια λειτουργία μας με τη
διαπαιδαγώγηση, θα πρέπει σήμερα να σταθούμε γενναία απέναντι σε ένα πρόβλημα
που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.
Δεν μπορεί η παρανομία να αποτελεί άλλοθι για να στήσουμε μία παράδοξη
προσέγγιση, η οποία δεν δίνει σημασία στο πρόβλημα, αλλά σ΄όλα τα άλλα που έχουν
να κάνουν με την προσωπική συμπεριφορά του καθένα.
Πιστεύω ότι είναι μία ευκαιρία για το ΔΣ και για όλους, να βάλουμε κάποιους
κανόνες. Δεν θα κριθούμε από τη σημερινή μας απόφαση αλλά από την υλοποίησή
της.

Γεωργιάδης Χρ.:Η σημερινή δημοτική αρχή ξέχασε να πει την αλήθεια στον
εαυτό της. Αν το έκαμνε αυτό, δεν θα τολμούσε να πει ψέματα σε κανέναν . Με
κάλυψε ο κ. Αγαθαγγελίδης.
Σιδηρόπουλος :Το θέμα που συζητάμε σήμερα στο ΔΣ είναι πολύ σοβαρό.
Εκφράστηκαν πολλές απόψεις. Δεν είμαι ειδικός τεχνικός για να γνωρίζω την έκταση
και το βάθος του προβλήματος.
Η καταστρατήγηση νόμων στην Ελλάδα δεν είναι πρωτόγνωρο θέμα. Έγιναν
και γίνονται παραβάσεις των νόμων από όλους κι όχι μόνο στην πόλη μας. Έγιναν
άπειρες παραβάσεις. Ενδεικτικά αναφέρω: 1)Τις παραβάσεις των κανονισμών που
έγιναν στην οδό Έλλης και οι οποίες δεν αποτελούν καλό παράδειγμα στους
συμπολίτες μας. 2)Στην Αθήνα, μόλις βρέξει πλημμυρίζει η πόλη, γιατί κάποιοι
μπάζωσαν τα ρέματα με τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών της πολεοδομίας
και των εκάστοτε υπευθύνων της πολιτικής ηγεσίας.
Εάν το θέμα αυτό έχει μία φορά νομικές προεκτάσεις-διαστάσεις, έχει εκατό
φορές περισσότερο κοινωνικές προεκτάσεις. Είναι γνωστά τα οικονομικά
προβλήματα του τόπου. Η ανεργία είναι στο έπακρο, οι νέοι οδηγούνται στα άκρα,
οικογένειες διαλύονται. Δεν μπορεί κανένας να μείνει αδιάφορος μπροστά σ΄αυτό το
τεράστιο θέμα. Γι αυτό το λόγο είμαι εναντίον της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας
των καταστημάτων. Μπορεί η ΔΕ, που έχει δώσει αυτές τις άδειες, να βρει λύση γι
αυτό το θέμα. Ας αφήσει ο Δήμαρχος την τακτική, να βάζει άλλους να βγάλουν τα
κάστανα από την φωτιά.
Κουρουζίδης :Η σημερινή συζήτηση του ΔΣ είναι από τις πιο σοβαρές. Γι
αυτό το λόγο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας προ τους συμπολίτες, αλλά και
προς τους εαυτούς μας. Το πρόβλημα είναι πολλών ετών και όχι μόνο της Βέροιας.
Δεν πρέπει το πρόβλημα αυτό να το συνδυάσουμε με οποιαδήποτε σκοπιμότητα.
Λέτε ότι η απόφαση για ανάκληση της άδειας λειτουργίας είναι θέμα της ΔΕ. Ερωτώ
τον εαυτό μου και όλους μας, σε τι διαφέρει αν αποφασίζει η ΔΕ από το να το συζητεί
όλο το ΔΣ. Το ΔΣ είναι ξεκάθαρο.
Ένα άλλο ζήτημα που δεν είπαμε. Ποιοι κινήθηκαν έξω από αυτήν την
αίθουσα και γιατί κινήθηκαν για τις διαδικασίες αυτές; Μήπως υπάρχει κι αυτή η
μεθόδευση από εδώ μέσα;
Τσαμήτρου:Οι περισσότερες απ΄αυτές τις αυθαίρετες κατασκευές έγιναν
μπροστά στα μάτια μας. Αυτοί που διοικούν το Δήμο δεν μπορούν να τις αποτρέψουν
εγκαίρως; Μήπως κάποιος τους κάλυπτε από πάνω; Όπως έγινε και με την εκκλησία
των Αγ. Αναργύρων, φοβάμαι ότι το ίδιο θα γίνει και με τον υπόγειο χώρο
στάθμευσης, στον οποίο ακόμη δεν έχει εκδοθεί άδεια.
Τσαβδαρίδης :Σήμερα γίναμε μάρτυρες μίας ανεπανάληπτης υποκρισίας.
Ξαφνικά ο Δήμαρχος ευαισθητοποιείται και μας καλεί να σταθούμε στο ύψος των
περιστάσεων και να καταδικάσουμε τις πολεοδομικές παραβάσεις των
συγκεκριμένων καταστηματαρχών. Είναι άραγε τυχαίο ότι αυτή η ευαισθητοποίηση
του Δημάρχου έρχεται χρονικά αμέσως μετά την μηνυτήρια αναφορά εν΄ς συμπολίτη
μας και μετά τις όποιες ποινικές ευθύνες μπορεί να επισύρει αυτή έναντι των
υπευθύνων; Δεν μας είπε ο Δήμαρχος, όλα αυτά τα χρόνια, για όλες τις πολεοδομικές
παραβάσεις της πόλης τι έκανε; Ποια η ευαισθησία του; Πως δικαιούται σήμερα να
μας καλεί να σταθούμε εμείς στο ύψος των περιστάσεων όταν ο ίδιος δεν στάθηκε
επί σειρά ετών στο ύψος των περιστάσεων και των ευθυνών του;
Έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών πολεοδομικών παραβιάσεων και αυθαιρεσιών
εκ μέρους του Δήμου. Ενδεικτικά αναφέρθηκε από τον κ.Αγαθαγγελίδης και από την
κα Τσαμήτρου το θέμα των Αγ.Αναργύρων, της οδού Έλλης, της Εληάς, του
υπόγειου πάρκινγκ και ξαφνικά ευαισθητοποιούμαστε και θέλουμε να είμαστε

νομιμόφρονες απέναντι σε συγκεκριμένους καταστηματάρχες. Άντε τώρα να
πείσουμε αυτούς τους επιχειρηματίες ότι δεν εφαρμόζουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά και
ότι ενεργούμε με ισονομία και ισοπολιτεία απέναντί τους. Οι συγκεκριμένοι
καταστηματάρχες παρασύρθηκαν από την απαθή στάση του Δημάρχου όλα αυτά τα
χρόνια.
Δεν νομιμοποιείται το ΔΣ να προβεί σε ανάκληση της άδειας. Αρμόδια είναι η
ΔΕ και έτσι θα ψηφίσω.
Ακριβόπουλος :Η αρμοδιότητα είναι της ΔΕ για το λόγο ότι το όργανο το
οποίο χορηγεί, αυτό και ανακαλεί κατά την αρχή του διοικητικού δικαίου.
Η απόφαση που προσκομίσατε εδώ, απέρριψε την προσφυγή του κ.
Θεοδωρίδη, γιατί δεν είχε νομικό έρεισμα. Διότι είχε γίνει ήδη η προσφυγή του
δεκτή από την επιτροπή του άρθρου 18. Κακώς ο κ. Θεοδωρίδης στράφηκε τότε προς
την υπουργό. Βέβαια στη σκέψη της υπουργού υπάρχει η άποψη ότι σήμερα με το
υπάρχον νομικό καθεστώς οι αποφάσεις της επιτροπής του άρθρου 18,
προσβάλλονται μέσα στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Κατά συνέπεια, κι αν η
απόφαση αυτή της υπουργού υπήρχε, δεν δημιουργεί κανένα δεδομένο, για το λόγο
ότι σήμερα δεν χρειάζεται κανένας να προσφύγει στην υπουργό. Υπάρχει η
προηγούμενη απόφαση της επιτροπής του άρθρου 18, η οποία δεν έχει ακυρωθεί.
Είναι κατά συνέπεια δεδομένο ότι στον ορθό δρόμο βρίσκεται η απόφαση αυτή της
επιτροπής του άρθρου 18, που είναι και νεότερη απ΄όλες τις άλλες.
Είναι και ουσιαστικό όμως ότι η ΔΕ έχει την αρμοδιότητα. Δεν μπορεί να
δίνεται η άδεια από μία επιτροπή 7 ατόμων και να ερχόμαστε εμείς και να λέμε ότι
είμαστε οι κακοί της υπόθεσης και σας ανακαλούμε στην τάξη. Όπως τους είχε
εξηγήσει τις προϋποθέσεις χορήγησης, οφείλει να έχει και το βάρος της ευθύνης; ως
μέλος της ΔΕ να ψηφίσει και την ανάκληση. Γιατί εμείς θα ψηφίσουμε την ανάκληση
και μετά θα τους πει ότι το ΔΣ έχει την ευθύνη και ότι αυτός μόνο εκτελεί τις
αποφάσεις.
Αν πάρουμε απόφαση ανάκλησης των αδειών, μπορούμε να την
ανακαλέσουμε μετά από 20 μέρες εφόσον έχουν συμμορφωθεί. Η ανάκληση όμως
δεν ανακαλείται. Η ανάκληση είναι το απεχθέστερο μέτρο και θα ταλαιπωρηθούν οι
συμπολίτες . Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει γίνει παραβίαση ουσιώδους όρου της
χορηγηθείσας άδειας. Η κύρια χρήση των καταστημάτων αυτών είναι η ίδια. Αν
έγιναν επεκτάσεις, ο Δήμος έχει τη δυνατότητα
να συστήσει συνεργείο
κατεδαφίσεως και να προχωρήσει. Γιατί να οδηγηθούμε στο επαχθέστερο μέτρο
εφόσον υπάρχουν και άλλα μέτρα. Εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια; Πρέπει να
σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και των γνώσεών μας. Να μην παρασυρθούμε
και να μην συμμετέχουμε σ΄αυτό το παιχνίδι και σε βάρος των καταστηματαρχών και
σε βάρος του Δ.Σ.
Όχι στην ανάκληση. Να εφαρμοστούν τα νόμιμα μέσα. Δεν μπορούμε να την
επιβάλλουμε.
Τάκης :Συμφωνώ με την πρόταση του Δημάρχου. Η θέση του Δημάρχου
είναι η μοναδική που μπαίνει στην ουσία του θέματος. Εκτός από 2-3 άτομα οι
υπόλοιποι δεν μπήκαμε στην ουσία του θέματος. Αφήνουμε το Δήμαρχο μόνο του να
βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Δεν είναι τυχαίο ότι 8-10 μήνες πριν τις εκλογές
υπάρχει μηνυτήρια αναφορά από συγκεκριμένο πολίτη της Βέροιας. Ποιανού
πολιτικός φίλος είναι αυτός; Απόψε δεν ήρθαμε εδώ για να κοροϊδέψουμε τους
επιχειρηματίες της πόλης, αλλά να δώσουμε λύση στο πρόβλημα.
Στηρίζω την πρόταση του Δημάρχου.
Γαβρίδης :Πρώτη φορά μακαρίζω γιατί δεν είμαι στην αντιπολίτευση. Θα
μπορούσα στην τοποθέτησή μου σήμερα να χαϊδέψω τις πλάτες των

καταστηματαρχών που είμαι και πελάτης. Είμαι πολύ προβληματισμένος γιατί δεν
είναι εύκολη απόφαση το κλείσιμο 6 καταστημάτων, τα οποία λύνουν και κάποιο
κοινωνικό πρόβλημα στην πόλη μας, όπου μαστίζει η ανεργία. Πίστευα ότι δεν θα
υπήρχε σημείο επαφής και ότι δεν θα βρίσκαμε λύση, μετά το προηγούμενο ΔΣ. Η κα
Παπαδοπούλου είπε ότι εάν εφαρμοστούν τα μέτρα σε όλα τα καταστήματα, θα
συμμορφωθούν. Εγώ στηρίζομαι και στην υπόσχεση του Δημάρχου ότι δεν θα έχουμε
2 μέτρα και 2 σταθμά. Όλα τα καταστήματα να επανέλθουν στη νόμιμη κατάσταση.
Συμφωνώ με την πρόταση του Δημάρχου, με την παράκληση να ξεκινήσουν
οι διαδικασίες της καταγραφής των αυθαιρέτων καταστημάτων και έτσι να
αντιμετωπίσουμε ισότιμα όλους τους καταστηματάρχες.
Δελαβερίδης :Για να εκδοθεί άδεια λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει έγγραφο στην πολεοδομία.
Όταν αλλάζει η επιφάνεια επηρεάζει τον αριθμό των πελατών. Συνεπώς πρέπει να
ενημερωθεί η πυροσβεστική υπηρεσία και το υγειονομικό. Άρα είναι απαραίτητο να
εκδοθεί καινούργια άδεια λειτουργίας με το νέο εμβαδόν κλπ. Ότι είναι αυθαίρετα,
όλοι το παραδέχονται. Αν μπορούν μέχρι τότε να τα νομιμοποιήσουν θα ήταν ευχής
έργο. Αν δεν μπορούν να ανακαλέσουμε τις άδειες και στη συνέχεια να πάρουμε
απόφαση να επαναφέρουν τις άδειες στην αρχική τους μορφή.
Η απόφασή μας πρέπει να είναι υπέρ της ανάκλησης όλων των αδειών.
Κατάφεραν οι 5 από τους 6 να πάρουν μελέτη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία,
επειδή ζητούν μόνο την ενεργητική πυροπροστασία, η οποία δεν περνάει από την
Πολεοδομική Υπηρεσία, ενώ η άδεια του κ. Οδοιπορίδη είναι καινούργια (του 1989)
και απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και την
παθητική πυροπροστασία.
Είμαι υπέρ της ανάκλησης όλων των αδειών λειτουργίας.
Κόλβατζης :Να επισημάνω ορισμένα πράγματα. Δεν θα έπρεπε το μείζον αυτό
θέμα που συζητάμε σήμερα να έρθει στο ΔΣ. Έπρεπε να λυθεί υπηρεσιακά. Η
υπηρεσία έπρεπε να αντιμετωπίσει το όλο ζήτημα, με το δεδομένο ότι θα διέθετε
όλους τους κατασταλτικούς μηχανισμούς ώστε να αποτρέψει τις αυθαίρετες
κατασκευές στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Το φαινόμενο των παράνομων κατασκευών στα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος παρουσιάζει έξαρση τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι κοινωνικό
φαινόμενο, διότι αναφέρεται σε κατασκευές οι οποίες αφορούν το κέντρο της πόλης.
Αποτέλεσμα των αυθαιρέτων αυτών κατασκευών είναι η παραβίαση των
υγειονομικών όρων λειτουργίας και πυροπροστασίας, η αλλοίωση του οικιστικού
περιβάλλοντος και της αρχιτεκτονικής αισθητικής. Υπάρχει επέκταση του κλίματος
της αυθαιρεσίας και σε άλλους νομοταγείς πολίτες, με αποτέλεσμα να μπαίνουμε σε
μία διαδικασία φαύλου κύκλου και συνεπώς να δημιουργείται ένα κοινωνικό
πρόβλημα, στο οποίο καλείται το ΔΣ να δώσει σήμερα απάντηση.
Το ΔΣ είναι ένα πολιτικό όργανο το οποίο παίρνει αποφάσεις για μείζον
κοινωνικά ζητήματα που δημιουργούνται, δίνει λύσεις και διοικεί σωστά την πόλη.
Συνεπώς, ως πολιτικό όργανο πρέπει να δώσουμε καθαρές λύσεις. Δεν πρέπει να
συνεχίσει το φαινόμενο αυτό. Βρισκόμαστε στην οδυνηρή θέση να ανακαλέσουμε
την άδεια λειτουργίας τους.
Εκτιμώ την κατανόηση που έδειξαν οι καταστηματάρχες, μέσω του νομικού
τους εκπροσώπου.
Ο Δήμαρχος έχει δεσμευθεί στο ΔΣ, ότι δεν είναι επιλεκτική αυτή η
προσπάθεια. Θα επεκταθεί σε ανάλογες περιπτώσεις. Το ζήτημα έχει να κάνει με την
ποιότητα της ζωής μας.
Πρόεδρος :Δευτερολογίες.

Σκουμπόπουλος :Ακούστηκαν φράσεις που άφησαν θολό τοπίο. Τα όργανα
που διοικούν το Δήμο είναι τρία. Το ΔΣ, η ΔΕ και ο Δήμαρχος. Κανένα όργανο δεν
μπορεί να επέμβει στις αρμοδιότητες του άλλου. Η θέση μας ότι η ΔΕ έχει την
αρμοδιότητα χορήγησης και ανάκλησης των αδειών είναι πάγια και ξεκαθαρισμένη
από την αρχή της τετραετίας. Άρα λοιπόν , δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι να
ανακαλέσουμε τις άδειες. Ας επανέλθει στο ΔΣ η αρμοδιότητα της χορήγησης των
αδειών και δεν έχουμε καμία αντίρρηση να αποφασίζουμε και για τις ανακλήσεις.
Ήταν νομικά και πολιτικά άστοχο αυτό που ζήτησε ο Δήμαρχος να πάρουμε
ομόφωνη απόφαση σήμερα για να έρθουν όλες οι υποθέσεις που βρίσκονται σε
εξέλιξη στο ΔΣ. Ότι αρμοδιότητες του δίνει ο κώδικας ας τις εφαρμόσει, χωρίς να
ζητάει εντολή από το ΔΣ.
Κουρουζίδης :Κε Σκουμπόπουλε, η πρώτη δήλωση που έκανες στο ΔΣ ήταν
ότι είσαι υπέρ της νομιμότητας και της διαφάνειας. Δεν πρέπει να καλύπτεσαι
λέγοντας ότι η αρμόδια επιτροπή για την ανάκληση αδειών είναι η ΔΕ. Όλοι έχουμε
ευθύνη και πρωτίστως ο κ. Σκουμπόπουλος θα πρέπει ευθαρσώς να δηλώσει προς
τους συμπολίτες ποια είναι η θέση του στο συγκεκριμένο ζήτημα. Έτσι είναι οι
πολιτικοί άνδρες. Πάρε θέση όσο είναι νωρίς γιατί θα είσαι χαμένος.
Ουρσουζίδης: Θα αναφερθώ σε 2 ζητήματα.
1)Ο σύλλογος αρχιτεκτόνων με ανακοίνωσή του δήλωσε ότι δεν υπέβαλε
μήνυση κατά του ΔΣ, ενώ είχε καταγγείλει στον τύπο την ολιγωρία μας απέναντι στα
καταστήματα. Κατά συνέπεια, είναι επαχθέστερο να σας διαπομπεύει κανείς δια
μέσω τύπου, παρά να κάνει μήνυση την οποία ίσως δεν θα την καταλάβει κανείς.
2)Είναι εκπληκτικό το φαινόμενο κάποιοι, όταν συζητιούνται κορυφαία
ζητήματα που αφορούν την αξιοπιστία και το κύρος του ΔΣ, να κρύβονται πίσω από
ζητήματα νομικίστικα, λέγοντας ότι είναι αρμοδιότητα της ΔΕ. Τιμή μας και καμάρι
μας να παίρνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες μονόπλευρα.
Κόλβατζης :Όταν χτυπάμε το μαχαίρι είναι επόμενο να ματώσουμε. Δεν
ευθύνεται μόνο ο Δήμαρχος για τις αυθαίρετες κατασκευές, αλλά έχει το πολιτικό
θάρρος να βάζει το ζήτημα στο ΔΣ και να παίρνει καθαρή θέση. Η ευθύνη όλων μας,
να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα της πόλης. Μόνο με πολιτικούς όρους το ΔΣ
πρέπει να απαντά και να ξεκαθαρίζει η θέση του καθενός.
Ασλάνογλου :Οδυνηρή ήταν η έκπληξή μου από τη στάση των επιλαχόντων
συνδυασμών στη σημερινή συνεδρίαση. Η σημερινή στάση της αντιπολίτευσης ήταν
ατυχέστατη, διότι αρνήθηκε να συμβάλει στην αντιμετώπιση φαινομένων που η ίδια
καταγγέλλει. Με την σημερινή σας στάση χάσατε την αξιοπιστία σας.
Παραδοξολογία 1η: Το θέμα δεν αφορά το ΔΣ αλλά τη ΔΕ. Ασκούμε έντονη κριτική
στους πολιτικούς μας αντιπάλους για πράγματα που δεν έκαναν σ΄ότι αφορά τις
αυθαιρεσίες. Η πόλη μας είναι μικρή και γνωριζόμαστε πολύ καλά όλοι.
Παραδοξολογία 2η:Η απόφασή μας δεν θα κλείσει τα μαγαζιά, αλλά αποτελεί
μέσο πίεσης για να βάλει τη νομιμότητα στην πόλη. Δεν είμαστε αντάξιοι των
περιστάσεων. Κρίμα κε Σκουμπόπουλε.
Χαμαλής :Αγαπητοί καταστηματάρχες πρέπει να είστε περήφανοι που
αρχίζουμε από εσάς γιατί αυτό σημαίνει ότι σας ζηλεύουν.
Αγαθαγγελίδης :Γιατί άραγε δεν σας πιστεύουμε; Την κίνηση αυτήν την
ξεκίνησε κάποιος άλλος που έστειλε μήνυση στον Εισαγγελέα.
Δεν έχετε καθαρή θέση. Η καθαρή θέση είναι μία. Κάνουμε συνεργείο
κατεδάφισης για να γκρεμίσει όλα τα αυθαίρετα κτίσματα. Ξέρετε τι δουλειά έχει;
Πολύ. Αν θέλετε ξεκινάμε από τα συγκεκριμένα μαγαζιά.
Ακριβόπουλος :Κε Κουρουζίδη, δεν κρύβεται κανένας πίσω από την απόφαση
της ΔΕ. Το ΔΣ είναι πολιτικό όργανο, αλλά κανένα ΔΣ δεν είναι υπεράνω του νόμου.

Ο κ. Ασλάνογλου είπε ότι δεν κάνουμε σήμερα συμβούλιο για να
ανακαλέσουμε τις άδειες, αλλά για να σας πιέσουμε να γίνετε καλύτεροι.
Κάνετε ΔΣ για να πάρετε τη σωστή απόφαση και επειδή εμείς δεν
συμφωνούμε ότι η ανάκληση των αδειών είναι η σωστή απόφαση, δεν σας είμαστε
αρεστοί.
Γιατί θέλετε σ΄αυτήν την απόφαση να έχουμε κι εμείς την ευθύνη; Να έχετε
το θάρρος να πάρετε το βάρος αυτής της ευθύνης.
Δήμαρχος :Κε Αγαθαγγελίδη, τόσο η ανακοίνωση του συλλόγου
αρχιτεκτόνων, όσο και η υποβληθείσα μήνυση, έπεται της απόφασης της Δημοτικής
Αρχής να κινήσει τη διαδικασία αυτή. Αν δείτε την μηνυτήρια αναφορά και την
κατάθεση του κ.Χατζηευστρατίου κάνει λόγο για σύσκεψη που έγινε στο γραφείο
του Δημάρχου με το περιεχόμενο αυτό και κατόπιν αυτού υπέβαλε την μηνυτήρια
αναφορά του. Συνεπώς κανείς δεν μας πρόλαβε, κανένας δεν μας υποχρέωσε να
κινηθούμε από κάποιο συναίσθημα φόβου. Κινηθήκαμε μόνο από το συναίσθημα της
ευθύνης ότι διοικούμε αυτήν την πόλη. Αν σας ενοχλεί ότι η πόλη από την πρώτη
Κυριακή εκλέγει τον υποφαινόμενο για 2 4ετίες, είναι γιατί αναγνωρίζει στο
πρόσωπό του την υπευθυνότητα, την σοβαρότητα της ηλικίας και πάνω απ΄όλα ότι
δεν έχει καμία εξάρτηση με κανένα κύκλωμα, με κανένα φυσικό πρόσωπο, με καμία
πολιτική συμφωνία και με κανένα προϊόν πολιτικής εξάρτησης.
Αν βλέπατε πότε έγιναν οι περισσότερες εκθέσεις αυτοψίας, θα βλέπατε ότι
έγιναν το Δεκέμβρη του 2000. Αμέσως μετά ξεκίνησε οίκοθεν η διαδικασία για να
μπει μία τάξη. Σ΄ότι αφορά την Εληά, μόνοι μας γκρεμίσαμε αυτά που είχαμε
ξεκινήσει να κάνουμε και δώσαμε το παράδειγμα. Ας ακολουθήσουν οι συμπολίτες
μας.
Κα Τσαμήτρου, σ΄ότι αφορά το ποιοι τους κάλυπταν, εγώ σας ερωτώ ποιοι
τους καλύπτουν ή προσπαθούν να πουλήσουν εκδουλεύσεις;
Κανέναν δεν πείθει η διαδικαστική πρόταση που έγινε στη δευτερολογία από
τον κ. Σκουμπόπουλο. Όταν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι είπαν ότι ψηφίζουμε κατά
της ανάκλησης των αδειών, ψηφίζουμε υπέρ της παρανομίας. Αυτή είναι η πολιτική
θέση. Σε αυτήν τη θέση μόνο μία λέξη που είπε ο κ. Ασλάνογλου ταιριάζει «κρίμα κε
Σκουμπόπουλε».
Θα τολμήσει το ΔΣ να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων απέναντι σ΄αυτές τις
έξη πρώτα επιχειρήσεις και μετά στις υπόλοιπες, ή θα κάνει πίσω; Αυτό είναι το
ερωτηματικό και η αγωνία αυτής της πόλης.
Στις 4 Οκτωβρίου όταν οι καταστηματάρχες πήραν με επίδοση από τον
υπάλληλο του Δήμου την απόφαση, σε 3-4 μέρες ήρθαν όλοι στο γραφείο μου.Όταν
τους εξήγησα ότι νομικά δεν μπορεί να γίνει τίποτα και ότι θα πρέπει να
προχωρήσουν στην κατεδάφιση, είπαν ότι έχω δίκαιο. Ζήτησαν λίγες μέρες
προθεσμία για να συμμορφωθούν και να τα κατεδαφίσουν.
Τι άλλαξε και ενώ είχαν αποφασίσει ότι θα συμμορφωθούν με τη νομιμότητα,
δεν προχώρησαν σ΄αυτό; Είναι προφανές ότι ήρθαν σε επαφή με διαφόρους που τους
είπαν ότι θα τους στηρίξουν στο ΔΣ, όταν τους καλλιεργήθηκε η άποψη ότι σύσσωμη
η αντιπολίτευση θα ήταν αρνητική στην ανάκληση. Δεν στηρίζεται καμία επιχείρηση
η οποία θα είναι έρμαιο της παρανομίας και κάθε στιγμή θα έχει πρόβλημα να
κλείσει. Όλες οι σωστές επιχειρήσεις θέλουν να έχουν τη νομιμότητα. Να μην είναι
έρμαιο εκβιασμού κανενός. Μόνο έτσι στηρίζονται οι επιχειρήσεις.
Η πλέον πολιτική
τοποθέτηση από την αντιπολίτευση ήταν του κ.
Αγαθαγγελίδη, γιατί τουλάχιστον τεκμηρίωσε την άποψή του.
Αδαλόγλου, κατ/ρχης:Θέλω να καταθέσω ένα αίτημα για το κατάστημα
“OLIVE”. Έχουμε δαπανήσει μεγάλο ποσό για να ανεγείρουμε την αυθαίρετη αυτή

κατασκευή. Έχουμε πληρώσει ήδη το πρόστιμο διατήρησης. Η κατασκευή αυτή
μπορεί να νομιμοποιηθεί. Έχουμε καταθέσει τα χαρτιά στην πολεοδομία και στην
υγειονομική υπηρεσία.
Να μας δώσετε χρονικό περιθώριο 3-4 μηνών και αν δεν μπορέσουμε να το
νομιμοποιήσουμε θα το ρίξουμε οι ίδιοι.
Αγαθαγγελίδης :Δεν δέχτηκα κανένα τηλεφώνημα ούτε από τους
ενδιαφερόμενους, ούτε από τους δημοτικούς συμβούλους.
Πρόεδρος: Υπάρχουν 3 προτάσεις. Η μία του κ. Αγαθαγγελίδη για μη
ανάκληση των αδειών και να δημιουργηθούν συνεργεία κατεδάφισης για όλες τις
αυθαίρετες κατασκευές, η δεύτερη του κ. Σκουμπόπουλου ότι η ανάκληση των
αδειών είναι αρμοδιότητα της Δ.Ε. και η εισήγηση και πρόταση του Δημάρχου. Επί
της εισηγήσεως και προτάσεως του Δημάρχου, ποιοι ψηφίζουν;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 19 σύμβουλοι:
Μ. Ποτουρίδης, Ι. Κουρουζίδης, Μ. Γαβρίδης, Κ. Πουλασουχίδης, Κ. Ασλάνογλου, Α.
Δελαβερίδης, Δ. Πέτκος, Κ. Κόλβατζης, Ε. Λελεκάκης, Γ. Ουρσουζίδης, Ν. Χαμαλής,
Λ. Τάκης, Ν. Ουσουλτζόγλου, Σ. Γεωργιάδης, Ι. Τριανταφυλλίδης, Π. Πιτούλιας, Α.
Κεσίδης, Μ. Σουμελίδης, Α. Ταραλάς.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Σκουμπόπουλου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 8 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Λ. Τσαβδαρίδης, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή, Ε. Κουκουρδής, Γ. Μανακούλης,
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Αγαθαγγελίδη;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 2 σύμβουλοι:
Δ. Ταχματζίδης, Π. Αγαθαγγελίδης.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 9-11-01 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Κ. Κόλβατζη.
2.- Ότι στον Μιχαήλ Αδαλόγλου έχει χορηγηθεί η με αριθ. πρωτ. 180/15-1-01 άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος «Καφετέρια – εστιατόριο - πιτσαρία» στη Βέροια
και επί της οδού Εληάς αρ. 13.
3.- Το με αρ. 03/2001 έγγραφο του Πολεοδομικού Τμήματος του Δήμου με το οποίο
μας ενημερώνει ότι κατά διενεργηθέντα την 19-2-01 έλεγχο στο κατ/μα του
παραπάνω διαπιστώθηκε ότι κατασκευάστηκε κατά παράβαση της υπ’ αρ. 267/6-8-98
οικοδομικής αδείας προσθήκη κατ/ματος με υαλοπίνακες από ξύλινα κουφώματα και
επικάλυψη πλέξι – γκλας στην πρασιά της οικοδομής όπου αναπτύχθηκαν
τραπεζοκαθίσματα.
4.- Ότι με έγγραφο της υπηρεσίας προς το τμήμα Υγείας & την Πυροσβεστική
Υπηρεσία ζητήθηκε η διενέργεια ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθεί α) αν η κατά
τα ανωτέρω κατασκευή της προσθήκης και η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σ’ αυτήν
συνιστά ουσιώδη τροπ/ση των υγειον. όρων λειτουργίας του κατ/ματος και εάν
συντρέχουν λόγοι ανακλήσεων της άδειάς του και β) αν η κατασκευή αυτή έχει σαν
αποτέλεσμα την διαφοροποίηση των όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων
χορηγήθηκε το πιστοποιητικό πυροπροστασίας στο κατ/μα και εάν το χορηγηθέν
πιστοποιητικό παραμένει σε ισχύ.
5.- Ότι με το αρ. 2611Φ.700.5/893 έγγραφό της η Πυροσβεστική Υπηρεσία μας
γνωρίζει ότι ύστερα από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω επιχείρηση έχει
επεκταθεί και α) καταλαμβάνει και βοηθητικό χώρο υπογείου χωρίς τούτο να
αναφέρεται στην μελέτη και β) έχει κατασκευάσει στην πρασιά επί των οδών
Ανοίξεως και Εληάς ξύλινες πέργκολες με επικάλυψη κατά τα 2/3 από πάνινη τέντα
και κατά το 1/3 περίπου με πλέξι – γκλας (ξύλινα κουφώματα με υαλοπίνακες κατά
την ώρα της αυτοψίας δεν υπήρχαν) και ύστερα από τα παραπάνω ανακλήθηκε το

εκδοθέν πιστοποιητικό πυροπροστασίας και ο ιδιοκτήτης της επιχ/σης κλήθηκε να
υποβάλλει νέα μελέτη πυροπροστασίας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
6.- Ότι μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στο Δήμο απάντηση από το Τμήμα Υγείας.
7.- Την με αριθ. 529/01 απόφασή του με την οποία αναβλήθηκε η λήψη απόφασης επί
του παραπάνω θέματος και δόθηκε 20ήμερος προθεσμία προκειμένου να επαναφερθεί
το κατ/μα στην αρχική του μορφή.
8.- Το από 8-11-01 έγγραφο του Πολεοδομικού Τμήματος με το οποίο μας γνωρίζει
ότι σε διενεργηθέντα στις 30-10-01 έλεγχο στο πιο πάνω κατ/μα, διαπιστώθηκε ότι «η
αυθαίρετη κατασκευή παραμένει ως έχει».
9.- Ότι για το παραπάνω κατάστημα ο ενδιαφερόμενος κατέθεσε το από 31-10-01
Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας.
10.- Τις προτάσεις του Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων όπως αυτές
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
11.- Ότι σκόπιμο είναι να γίνει ανάκληση της άδειας λειτουργίας και να σφραγιστεί
το παραπάνω κατ/μα προκειμένου ν’ αποτραπεί περαιτέρω παράνομη λειτουργία του.
12.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
13.- Τις διατάξεις του αρ. 24 (παρ. 1, περ. ιθ) και του άρθρου 25 (παρ. 3) του Δ.Κ.Κ.
(Π.Δ. 410/95).
14.- Τις διατάξεις των παρ. 5 & 9 του αρ. 6 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει όπως κάθε παρόμοια περίπτωση που θα διαπιστώνεται, ύστερα
από έλεγχο της πολεοδομικής υπηρεσίας του Δήμου, ότι υπέπεσε σε πολεοδομικές
παραβάσεις, όλες ανεξαιρέτως θα εισάγονται προς συζήτηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου.
Β) Εγκρίνει την ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 180/15-1-01 Δήμου Βέροιας
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
«Καφετέρια – εστιατόριο - πιτσαρία» του Μιχαήλ Αδαλόγλου που βρίσκεται στη
Βέροια και επί της οδού Εληάς αρ. 13.
Γ) Εγκρίνει τη σφράγιση του παραπάνω καταστήματος.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 653/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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