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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 3/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 27/2020
Πεξίιεςε
Απφξξηςε αηηήκαηνο ηεο εηαηξίαο «ΠΤΡΟ
ΕΔΡΒΟ ΗΚΣΔΟ HELLAS OE» γηα ηελ
αλαζηνιή εθηέιεζεο πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ
ήκεξα 5 Φεβροσαρίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάρηη θαη ψξα 18:00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Βέξνηαο, Μεηξνπφιεσο 46, ζην Γεκαξρείν, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 31-1-2020 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.. πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο
πκβνχινπο, ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ
επί ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 36 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Ρίδνο, Β.Λπθνζηξάηεο,
Θ.Θενδσξίδεο, 5)Α.Σζαρνπξίδεο, 6) .Γηακάληεο, 7) Κ. Γξεγνξηάδεο, Α.Λαδαξίδεο, Π.Μνπρηάξε,
8) Λ.Αθξηβφπνπινο, 9) Θ. Κνξσλάο, 10) Α.ηδεξφπνπινο, Γ.Γεκεξηδίδεο
11)Α.Γέιιαο, 12)Λ.Αζιαλίδεο, 13)Γ.Μπαηζαξά, 14) . Σδήκα, 15)
Δ.Κειεζίδεο, 16)Κ.Βαζηιεηάδεο, 17) Κ.Παινπθίδεο, 18) Γ.Ππξηλφο,
19)Υ.Σζηνχληαο, 20)Ν.Λαδφπνπινο, 21) Π.Παπιίδεο, 22) Μ.
νπκειίδεο, 23) Γ.Γνπιηίδεο, 24) Γ.Μηραειίδεο, 25)Υ.Κειεζίδεο, 26)
Ν.Αγγέινπ, 27) Β.ηεθαλφπνπινο, 28) Α.Μαξθνχιεο, 29)
Κ.Σξνρφπνπινο, 30) .ηνπγηάλλνο, 31)Κ.Θενδσξίδεο, 32)
Α.πκεσλίδνπ, 33)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 34) Γ.Ράιιε, 35) Γ.Μειηφπνπινο,
36) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, Υ.Κεραΐδεο, Α.Σζαπξάλεο, Η.ηδεξφπνπινο, Η.Καξαγηάλλεο, Κ.Βχδαο, Ζ.Καξακήηζνο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Υ.
Σζαλαζίδεο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνχξαο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρψξεζε ε θ.Α.πκεσλίδνπ
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 24/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Γ.Μηραειίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 25/2020 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Ν.Αγγέινπ, Υ.Κειεζίδεο, Θ.Θενδσξίδεο θαη
πξνζήιζε ν θ.Γ.Μηραειίδεο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 27/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Θ.Κνξσλάο θαη πξνζήιζαλ νη θ.θ. Θ.Θενδσξίδεο,
Υ.Κειεζίδεο
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 28/2020 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Κ.Θενδσξίδεο, Λ.Αθξηβφπνπινο, .ηνπγηάλλνο,
Μ.νπκειίδεο
6) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 29/2020 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Κ.Σξνρφπνπινο, Α.Μαξθνχιεο, Ζ.Σζηθιίδεο,
Υ.Κειεζίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Β.ηεθαλφπνπινο, Γ.Γνπιηίδεο θαη πξνζήιζε ν θ.Μ.νπκειίδεο
7) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 38/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ.Π.Παπιίδεο
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ηε ζπλέρεηα ν πξνεδξεχσλ αληηπξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 28-1-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ
αληηδεκάξρνπ δφκεζεο Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΠΤΡΟ ΕΔΡΒΟ ΗΚΣΔΟ HELLAS EE» θαηέζεζε ηελ αξ
πξση.13/2-1-2020 αίηεζε (ζπλ 1) θαηά ηνπ λ.π.δ.δ κε ηελ επσλπκία ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ γηα ηελ
αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο αξ πξ.4198/29-10-2019 βεβαίσζεο ρξήζεσλ γεο (ζπλ 2) θαη ηεο ππ
αξ.71992/10-10-2019 νηθνδνκηθήο άδεηαο (ζπλ 3) πνπ εθδφζεθε επ’ νλφκαηη ηεο «Α.Μαπξίδεο –
Α.Φαξξαο Ο.Δ ΗΚΣΔΟ Βέξνηαο» απφ ηελ ΤΓΟΜ. Δπίζεο ε παξαπάλσ εηαηξεία πξνζέθπγε
ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο θαηά ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο γηα ηελ
αίηεζε αθχξσζεο ησλ πξνζβαιιφκελσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ.
ηελ α) ζρεηηθή, νη αηηνχληεο χζηεξα απφ ζχληνκε αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ησλ
δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ρνξήγεζεο βεβαίσζεο ρξήζεσλ γεο θαη νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα ηελ
αλέγεξζε ηδησηηθνχ ΚΣΔΟ θαη κέζα απφ θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο πνπ
αλαπηχζζνπλ, αηηνχληαη ιφγσ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο, ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο θαη αθχξσζεο ησλ
παξαπάλσ πξάμεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηνπ π.δ.18/1989 πνπ δηέπεη θαη ηελ αθπξσηηθή
δηαδηθαζία.
«Αλ ππνβιεζεί αίηεζε αθχξσζεο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο ν αξκφδηνο
Τπνπξγφο θαη επί λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ην αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηνπο
κπνξεί κεηά απφ αίηεζε αθπξψζεσο λα δηαηάμεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο
πξάμεο».
Χζηφζν γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην ππφ εμέηαζε ζέκα ζα πξέπεη λα πξνβνχκε ζε έλα
ζχληνκν ηζηνξηθφ ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ηεο ππεξεζίαο καο, σο πξνο ηελ έθδνζε ησλ
πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ.
Απφ ηελ ΤΓΟΜ Βέξνηαο εθδφζεθε ε Α/Α 71992/19 νηθνδνκηθή άδεηα (ζπλ3)πνπ επηηξέπεη
ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, ζηα (ΑΣ 1309,1308, ηκήκα 1313 γήπεδα) ζηελ εθηφο
ζρεδίνπ πεξηνρή Βέξνηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο θαη ηηο ρξήζεηο γεο
ηεο δψλεο 8 ησλ Ε.Ο.Δ. φπσο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηηο κειέηεο πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ.
Ζ άδεηα νηθνδνκήο αθνξά «ηελ πξνζζήθε θαη’ επέθηαζε θαη αιιαγή ρξήζεο απφ
θαηάζηεκα ζε ηδησηηθφ Κέληξν Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ» κε θεξφκελνπο ηδηνθηήηεο ηελ
εηαηξεία «ΑΜαπξίδεο –ΑΦαξξαο Ο.Δ ΗΚΣΔΟ Βέξνηαο».
Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο έθδνζεο ηεο πξάμεο εθηέιεζεο νηθνδνκηθψλ
εξγαζηψλ δηελεξγήζεθε απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ Ν4495/17(ΦΔΚ
167/Α 3-11-2017).
Ο έιεγρνο ηεο ππεξεζίαο δηελεξγείηαη επί ηεο πιεξφηεηαο ησλ ππνβιεζέλησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 40, επί ηνπ ηνπνγξαθηθνχ θαη ηνπ δηαγξάκκαηνο θάιπςεο.
Γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ππνβάιινληαη ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα κειέηεο θαη
εγθξίζεηο άιισλ ππεξεζηψλ θαη δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, φπνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία: Πξνυπφζεζε ινηπφλ γηα ηελ έθδνζε ηεο ελ ιφγσ νηθνδνκηθήο άδεηαο ήηαλ ε ππνβνιή
ζην ζχζηεκα θαη ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ ηεο βεβαίσζεο ρξήζεσλ γεο.
Ύζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε ηεο «Α.Μαπξηδεο –Α.Φάξξαο Ο.Δ» πξνο ηελ ΤΓΟΜ γηα ηελ
βεβαίσζε πεξί ρξήζεσλ γεο, ζηα ηκήκαηα ησλ αξηζ.1308,1309,θαη1313 αγξνηεκαρίσλ, ηα νπνία
απνηεινχλ εληαίν γήπεδν ηνπ αγξνθηήκαηνο Βέξνηαο, ε ππεξεζία καο ρνξήγεζε ηελ ππ αξ.
πξση.4198/29-10-2019 βεβαίσζε (ζπλ.2), ζχκθσλα κε ηελ νπνία:
«Σα παξαπάλσ αγξνηεκάρηα βξίζθνληαη εθηφο εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ θαη
εληφο δψλεο (500κ) θη ππφθεηληαη ζηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο, ηα θαηψηαηα φξηα
θαηάηκεζεο θαη ηηο ρξήζεηο γεο ηεο δψλεο 8 ησλ ΕΟΔ. ηηο πεξηνρέο απηέο επηηξέπνληαη νη
ρξήζεηο, θαηνηθίαο, ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, γεσξγηθψλ απνζεθψλ, αληιεηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, θξεάησλ, γξαθείσλ- θαηαζηεκάησλ, θηηξίσλ θνηλήο σθέιεηαο, εξγαζηεξίσλ
ρακειήο φριεζεο.
χκθσλα κε ην Ν4313/2014 άξζξν 21 ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηδησηηθψλ ΚΣΔΟ
επηηξέπεηαη ζε πεξηνρέο εθηφο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσλ ε εθηφο νξίσλ νηθηζκνχ
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πξνυθηζηάκελσλ ηνπ 1923 ε εθηφο νξίσλ νηθηζκνχ ………………Οη εγθαηαζηάζεηο ησλ ΗΚΣΔΟ
εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ρακειήο φριεζεο εγθαηαζηάζεσλ.
Με ην αξ πξση. ΤΠΔΝ/ΓΠΟΛ/51864/1314/17-7-2019 δηεπθξηληζηηθφ έγγξαθν ηνπ
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (ζπλ 4) ε απαηηνχκελε δξαζηεξηφηεηα ΗΚΣΔΟ
ζχκθσλα κε ηελ ίδηα λνκνζεζία λ4313/14 άξζξν 21 αλήθεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο φριεζεο,
ζεσξείηαη φηη είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ επηηξέπεηαη ζηελ πεξηνρή κε ζηνηρείν 8 ηεο ΕΟΔ
Βέξνηαο.
Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ε απαηηνχκελε ρξήζε ηδησηηθνχ ΚΣΔΟ είλαη επηηξεπηή
ζηα ηκήκαηα ησλ ΑΣ1308,1309,θαη 1313 ηνπ αγξνθηήκαηνο Βέξνηαο πιελ φκσο κπνξεί λα
απαηηεζνχλ εγθξίζεηο απφ άιιεο ππεξεζίεο»..
Δλ ζπλερεία αθνχ έγηλε ν θαηά ην λφκν απαηηνχκελνο έιεγρνο ησλ ινηπψλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη κειεηψλ εθδφζεθε ζηηο 10-10-2019 ε νηθνδνκηθή άδεηα θαη φπσο πξνθχπηεη
απφ ηνλ έιεγρν ηνπ αξρείνπ ηεο ππεξεζίαο καο, δηελεξγήζεθαλ νη θαηά ηνλ λφκν απαηηνχκελνη
έιεγρνη ζην ελ ιφγσ θηίζκα (αξρηθφο έιεγρνο –ηειηθφο έιεγρνο ) θαηά ηηο θάζεηο ηεο θαηαζθεπήο,
θαη αθνχ απεζηάιεζαλ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηα Πνξίζκαηα ησλ Διεγθηψλ
Γφκεζεο ρσξίο παξαηεξήζεηο φηη ην θηίζκα πεξαηψζεθε, ζπληάρζεθε απφ ηελ Τπεξεζία καο ην
ππ αξηζκ πξση.5044/24-12-2019 Πηζηνπνηεηηθφ Διέγρνπ Καηαζθεπήο (Π.Δ.Κ). (ζπλ 5)
πλαθφινπζα ηνπ ηζηνξηθνχ ηεο έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ελψ ην έξγν
νινθιεξψζεθε, ζεσξήζεθε ε ππ αξηζκ 71992/10-10-2019 άδεηα, χζηεξα απφ αίηεζε ησλ
ηδηνθηεηψλ γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ θηηξίνπ κε ηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο.
ε απάληεζε ηνπ α) ζρεηηθνχ, κε ην αξ.πξση.7/3-1-2020έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο
ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο πξνο ηελ ΤΓΟΜ, ν Ννκηθφο ζχκβνπινο γλσκνδφηεζε επη ηνπ αηηήκαηνο
αλαζηνιήο πξάμεο κεηά απφ ηελ άζθεζε αίηεζεο αθχξσζεο, γλσζηνπνηψληαο φηη «ππάξρεη
δπλαηφηεηα θαη φρη ππνρξέσζε αλαζηνιήο ησλ πξνζβιεζέλησλ πξάμεσλ, εάλ θξίλεη ην αλψηαην
φξγαλν ηνπ Γήκνπ, πνπ είλαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην φηη ζπληξέρνπλ νη νπζηαζηηθνί ιφγνη πνπ
απαηηεί ε ελ ιφγσ δηάηαμε». (ζπλ 6)
Μεηά ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ χκβνπινπ επαλήιζε ε εηαηξεία ηνπ θ Εεξβνχ κε
ηελ ππ αξηζκ πξση.172/15-1-2020 β) ζρεηηθή, πξνο ην Σξηκειέο Γηνηθεηηθφ Δθεηείν
Θεζζαινλίθεο θαηά ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, γηα ηελ αθχξσζε ηεο βεβαίσζε ρξήζεσλ γεο θαη ηεο
νηθνδνκηθήο άδεηαο. (ζπλ.7)
Με ηελ αξ πξση.209/20-1-2020 γ) ζρεηηθή πξνο ηνλ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Γήκνπ Βέξνηαο θαη ην Γήκαξρν, ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Α.Μαπξίδεο –Α.Φαξξαο ΟΔ
ΗΚΣΔΟ Βέξνηαο», αηηήζεθε επίζεο ηελ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ψζηε λα
ιεθζεί απφθαζε κε ην ζθεπηηθφ φηη αθελφο ε κε εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πξνθαιεί νηθνλνκηθή
βιάβε ζηνπο αηηνχληεο θαη αθεηέξνπ αθνχ ην έξγν νινθιεξψζεθε δελ ηίζεηαη ζέκα αλαζηνιήο
ηεο εθηέιεζεο. (ζπλ 8)
Ύζηεξα απφ ηελ ζπλνπηηθή έθζεζε ησλ ηηζεκέλσλ ζεκάησλ φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηηο
α β θαη γ ζρεηηθέο, θαη έρνληαο ππφςε ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ γξαθείνπ Ννκηθψλ ηνπ Γήκνπ, ηηο
ζχκθσλα κε ην λφκν ελέξγεηεο ηεο ΤΓΟΜ γηα ηελ έθδνζε ησλ πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ,
δεηείηαη απφ ην Γήκν Βέξνηαο (Γεκνηηθφ πκβνχιην), σο αλψηαην φξγαλν λα πξνβεί ή φρη ζηελ
αλαζηνιή εθηέιεζεο ησλ πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ, ζχκθσλα κε ην αξζξν 52 ηνπ ΠΓ 18/1989
πνπ δηέπεη θαη ηελ νηθεία αθπξσηηθή δηαδηθαζία.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Μειηφπνπινο: Ζ δεκνηηθή παξάηαμε Λατθή πζπείξσζε ζα απέρεη απφ ηε ζπδήηεζε θαη
ηελ ςεθνθνξία ηνπ παξφληνο ζέκαηνο.
Γελ επηζπκνχκε σο δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηεο Λατθήο πζπείξσζεο λα γίλνπκε δηαηηεηέο
ζηε δηακάρε δπν επηρεηξεκαηηψλ.
Μαξθνχιεο: Τπάξρεη λεφηεξε γλσκνδφηεζε ηνπ γξαθείνπ λνκηθψλ ζπκβνχισλ;
Αξηζηνχια Παπαζηάκθνπ (Ννκηθή χκβνπινο Γήκνπ Βέξνηαο): Ζ λνκηθή ππεξεζία ζα
εθθξάζεη ηελ άπνςή ηεο ελψπηνλ ηνπ ζψκαηνο, φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηε γλσκνδφηεζε ηνπ
πξντζηακέλνπ ηνπ ηκήκαηνο, ν νπνίνο ιφγσ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ αδπλαηεί λα είλαη παξψλ
ζηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε.
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Έρεη ηεζεί ελψπηνλ ζαο αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ ηεο
Τπεξεζίαο Γφκεζεο γηα λα αλαζηαινχλ βεβαηψζεηο ρξήζεο γεο θη νηθνδνκηθέο άδεηεο, δεδνκέλνπ
φηη έρνπλ πξνζβιεζεί απηέο κε αίηεζε αθχξσζεο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ.
Θα ήζεια ελ ζπληνκία λα ζαο αλαθέξσ ηα βαζηθά ζεκεία πνπ ζηεξίδνληαη νη ζέζεηο ηεο
Ννκηθήο Τπεξεζίαο. Σν πξψην δήηεκα είλαη φηη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Π.Γ. 18/1989
πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα αλαζηνιήο εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο κεηά απφ αίηεζε άζθεζεο
αθχξσζεο ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. Πξφθεηηαη γηα κηα δπλαηφηεηα θη φρη γηα ππνρξέσζε
ηεο δηνίθεζεο θη πθίζηαηαη κφλν γηα ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε.
Με ην άξζξν 4 ηνπ λ.1702/1977 κε ην νπνίν επεθηάζεθε ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ζηηο αηηήζεηο αθχξσζεο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, δελ
αλαθέξεηαη ε δπλαηφηεηα νίθνζελ αλαζηνιήο ηεο δηαδηθαζίαο εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο, παξά
κφλν αλαθέξεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηε δηθαζηηθή αλαζηνιή.
πλεπψο, κεηά απφ απηήλ ηε ζχληνκε αλαθνξά θαηαιήγνπκε: 1) ζην φηη δελ κπνξεί λα
ππάξρεη αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα νίθνζελ αλαζηνιή εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο ζηηο
αηηήζεηο αθχξσζεο πνπ έρνπλ αζθεζεί ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, παξά κφλν ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ αζθεζεί αηηήζεηο αθχξσζεο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.
Γηαηεξνχκε ζνβαξέο επηθπιάμεηο γηα ην δήηεκα απηφ θαη ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα
αληηκεησπίδεηαη ζηελά εξκελεπηηθά νη δηαηάμεηο.
ε θάζε πεξίπησζε θη αλ σο ππφζεζε εξγαζίαο δερηνχκε θη ππνζέζνπκε φηη ππάξρεη
αλαινγηθή εθαξκνγή, ην ρξνληθφ ζεκείν ζην νπνίν αζθείηαη ε αίηεζε αλαζηνιήο, ζα ιέγακε φηη
αζθείηαη αιπζηηειψο, δηφηη ε δηνίθεζε έρεη πξνρσξήζεη θη έρεη πεξαηψζεη ην ζηάδην έθδνζεο
ρξήζεο γεο θη άδεηαο δφκεζεο. Μηινχκε δει. γηα κηα νινθιεξσκέλε δηνηθεηηθή ελέξγεηα.
πλεπψο, απηφ πνπ επηρεηξεί λα πεηχρεη ε αίηεζε είλαη αλάθιεζε απηψλ ησλ πξάμεσλ θη
φρη αλαζηνιή, δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη κηινχκε γηα ζπληειεζκέλεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο.
Γελ κπνξεί λα επδνθηκήζεη κηα ηέηνηα αίηεζε δεδνκέλνπ φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ θακία
λνκνζεηηθή δηάηαμε, νη νπνίεο κηινχλ γηα αλάθιεζε κηαο ζπληειεζκέλεο δηνηθεηηθήο πξάμεο.
Όπσο ινηπφλ πξναλέθεξα ε Ννκηθή Τπεξεζία ζεσξεί φηη ζην ζχλνιφ ηεο δελ κπνξεί λα
γίλεη δεθηή ε αίηεζε απηή.
Μαξθνχιεο: Θεσξείηε φηη είλαη λφκηκν ην αίηεκα ή φρη;
Α.Παπαζηάκθνπ: Θεσξνχκε φηη ην αίηεκα δελ είλαη λφκηκν γηα δπν ιφγνπο: Καηαξρήλ δελ
ππάξρεη δηάηαμε λφκνπ ε νπνία λα πξνβιέπεη θάηη ηέηνην. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε πνπ δίλεη ηε
δπλαηφηεηα γηα νίθνζελ αλαζηνιή αθνξά ζε αίηεζε αθχξσζεο ελψπηνλ ηνπ .η.Δ. θη φρη ελψπηνλ
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ φπσο είλαη ε πξνθείκελε πξάμε.
Γεχηεξνλ, νχησο ή άιισο ζην ρξνληθφ ζεκείν πνπ εηζάγεηαη ελψπηφλ ζαο, ε πξάμε είλαη
ηειεησκέλε. Γε κπνξνχκε λα κηινχκε γηα αλαζηνιή κηαο ζπληειεζκέλεο πξάμεο.
Πξ.Αληηπξφεδξνο: Δπίζεο ζαο έρνπκε κνηξάζεη θαη πηζηεχσ λα έρεηε δηαβάζεη ην έγγξαθν
ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο «ΠΤΡΟ ΕΔΡΒΟ ΗΚΣΔΟ HELLAS OE»
Βεξνλίθε Καξαγηαλλίδνπ (εθπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο «Α.ΜΑΤΡΗΓΖ-Α.ΦΑΡΡΑ Ο.Δ.»):
Ζ εηαηξία καο αηηείηαη ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο εθηέιεζεο. Ζ εηαηξία καο θαηφπηλ
αηηήζεσο έιαβε απφ ηελ Τπεξεζία Γφκεζεο ηνπ Γ.Βέξνηαο φιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θη
εγθξίζεηο θαη κε βάζε απηέο πξνέβε ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζθεπήο ΚΣΔΟ
δαπαλψληαο πνιχ κεγάια πνζά.
Δπνκέλσο εδψ δελ πξφθεηηαη γηα δηακάρε κεηαμχ εηαηξηψλ, φπσο αλέθεξε ν δεκνηηθφο
ζχκβνπινο Γ.Μειηφπνπινο, εδψ ε εηαηξία είλαη έλαο ηξίηνο πνπ έρεη πινπνηήζεη κε βάζε ηηο
άδεηεο ηεο Τπεξεζίαο Γφκεζεο κηα επέλδπζε.
Αληίζεηα, ν θ.Εεξβφο γηα ιφγνπο αληαγσληζηηθνχο ζηξέθεηαη θαηά ησλ πξάμεσλ ηεο
Τπεξεζίαο Γφκεζεο θαη δεηά κε αίηεζή ηνπ ηελ αλάθιεζε ησλ πξάμεσλ.
Θα ζπκθσλήζσ κε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο θαη ζα πσ φηη δε κηινχκε γηα
αλαζηνιή ησλ πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ δηφηη ην έξγν ηειείσζε. Να ιεθζεί ππφςηλ φηη θη νη
ιφγνη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο εθηέιεζεο ησλ πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ είλαη λφκσ θαη νπζία
αβάζηκε θη επηπιένλ θακία ππαηηηφηεηα δε βαξχλεη ηελ εηαηξία «Α.ΜΑΤΡΗΓΖ-Α.ΦΑΡΡΑ
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Ο.Δ.», ε νπνία ελέξγεζε κε βάζε εγθξίζεηο θη άδεηεο ηεο Τπεξεζίαο Γφκεζεο λφκηκα θη ε νπνία
είλαη απηή πνπ δεκηψλεηαη ζήκεξα απφ φιε απηή ηε δηαδηθαζία.
Εεηνχκε ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο εθηέιεζεο πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ.
Σζαρνπξίδεο: Πξνθαλψο πξφθεηηαη γηα δπν εηαηξείεο πνπ έρνπλ νκνεηδή δξαζηεξηφηεηα θη
ε εηαηξία «Α.ΜΑΤΡΗΓΖ-Α.ΦΑΡΡΑ Ο.Δ.» κεηά απφ αίηεζε ζηελ Τπεξεζία Γφκεζεο πήξε
βεβαίσζε ρξήζεο γεο θη νηθνδνκηθή άδεηα, πξνρψξεζαλ απφιπηα λφκηκα ζηηο δηαδηθαζίεο
έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ζηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θη έηζη νινθιεξψζεθε
φιε ε δηαδηθαζία ησλ πξάμεσλ απηψλ ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα έξρεηαη λα πξνζβάιιεη ε εηαηξία
«ΠΤΡΟ ΕΔΡΒΟ ΗΚΣΔΟ HELLAS OE» κε αίηεζε πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν
Θεζζαινλίθεο.
Ζ νπζία ησλ λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε πξνζθπγήο ζα θξηζεί απφ
ην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Θεζζαινλίθεο.
Δκείο δελ είκαζηε δηθαζηήξην, νχηε κπνξνχκε λα γίλνπκε θάηη ηέηνην γηα λα θξίλνπκε
ηέηνηνπ είδνπο λνκηθά ζέκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ πξνζθπγή.
Απφ εθεί θαη πέξα ε αίηεζε αλαζηνιήο πνπ ηέζεθε ελψπηνλ ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηνπ Γ..
ζχκθσλα κε ηε Ννκηθή Τπεξεζία θαη ηε δηθή κνπ άπνςε είλαη λνκηθά θη νπζηαζηηθά αβάζηκε.
Ννκηθά αβάζηκε είλαη ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο ζπλαδέιθνπ αιιά θαη ζχκθσλα κε απηά
πνπ είπε ε θ.Καξαγηαλλίδνπ, επεηδή δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε πνπ λα πξνβιέπεη αίηεζε
αλαζηνιήο ελψπηνλ ηνπ Γ.. φηαλ ε πξνζθπγή εθθξεκεί ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν. Απηφ γίλεηαη
φηαλ εθθξεκεί αίηεζε αθχξσζεο ζην .η.Δ., άξα ινηπφλ δηαδηθαζηηθά είλαη αλαξκφδην ην Γ.. λα
απνθαζίζεη επί ηεο πξνζθπγήο.
Αιιά θη επί ηεο νπζίαο θη επί ηνπ θηλδχλνπ πνπ επηθαιείηαη ν θ.Εεξβφο, είλαη ινγηθφ θη
νπζηαζηηθφ θη απηφ θξίλεη κηα αίηεζε αλαζηνιήο, απηφο πνπ θηλδπλεχεη πεξηζζφηεξν είλαη ε
επηρείξεζε πνπ μεθίλεζε λα ιεηηνπξγήζεη, ε νπνία πξνέβε ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θη ε νπνία
απηήλ ηε ζηηγκή είλαη ζηακαηεκέλε θαη δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη.
Ο θίλδπλνο επνκέλσο είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο γηα ηελ εηαηξία «Α.ΜΑΤΡΗΓΖΑ.ΦΑΡΡΑ Ο.Δ.» θαη πνιχ ιηγφηεξνο γηα ηελ εηαηξία «ΠΤΡΟ ΕΔΡΒΟ ΗΚΣΔΟ HELLAS
OE».
Αλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή δηθαησζεί ν θ.Εεξβφο πξνθαλψο ζα κπνξέζεη λα απνθαηαζηαζεί
φπνηα δεκηά πάζεη, ε νπνία είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ απηήλ πνπ παζαίλεη ήδε ζήκεξα ε εηαηξία
«Α.ΜΑΤΡΗΓΖ-Α.ΦΑΡΡΑ Ο.Δ.»
πλεπψο πξνηείλσ λα απνξξηθζεί ε αίηεζε ηεο εηαηξίαο «ΠΤΡΟ ΕΔΡΒΟ ΗΚΣΔΟ
HELLAS OE».
Μαξθνχιεο: Ήηαλ ζαθήο ε δηαηχπσζε ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ. Γελ είλαη λφκηκε ε
ζπγθεθξηκέλε αίηεζε, ζηελ νπζία δελ ζέισ λα κπσ, θάηη πνπ ζα θάλνπλ ηα δηθαζηήξηα, είρε ηε
δπλαηφηεηα ν ηδηψηεο λα πξνζθχγεη θαη λα δεηήζεη ηελ έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο θη αίηεζε
αλαζηνιήο απφ ην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν.
ηεξίδνκαη ζηε γξαπηή γλσκνδφηεζε ηνπ θ.Παπαζηεξγίνπ φπσο ηέζεθε ππφςηλ καο απφ
ηελ θ.Παπαζηάκθνπ, ηνπο εκπηζηεχνκαη απνιχησο θαη ζεσξψ φηη πξέπεη λα ζπληαρζνχκε κε
απηήλ.
Πξ.Αληηπξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ δφκεζεο Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε;
Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Γ.Μειηφπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο απείραλ απφ ηε ζπδήηεζε θαη ηελ
ςεθνθνξία ηνπ παξφληνο ζέκαηνο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ δφκεζεο Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε ςήθηζαλ φινη
νη ππφινηπνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη.
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 28-1-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ δφκεζεο Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε.
2.- Σελ κε αξ. πξση. 13/2-1-2020 αίηεζε ηεο εηαηξίαο «ΠΤΡΟ ΕΔΡΒΟ ΗΚΣΔΟ HELLAS
OE».
3.- Σελ κε αξ. πξση. 209/20-1-2020 αίηεζε ηεο εηαηξίαο «Α.ΜΑΤΡΗΓΖ-Α.ΦΑΡΡΑ Ο.Δ.»
4.- Σελ ππ’ αξηζ. 71992/10-10-2019 πξάμε ηεο Τπεξεζίαο Γφκεζεο
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5.- Σν κε αξ. πξση. 4198/29-10-2019 έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο Γφκεζεο
6.- Σν κε αξ. πξση. 5044/14-12-2019 πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ θαηαζθεπήο ηεο Τπεξεζίαο Γφκεζεο
7.- Σν κε αξ. πξση. ΤΠΔΝ/ΓΠΟΛ/51864/1314/17-7-2019 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο
8.- Σα απφ 2/1/2020 θαη 3/2/2020 έγγξαθα ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθψλ πκβνχισλ
9.- Σν ζπλεκκέλν ζηελ εηζήγεζε έγγξαθν ηνπ .Εεξβνχ
10.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
11.- Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 33 θαη 40 ηνπ λ.4495/2017, ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.4313/2014, ηνπ
άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67
ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Π.Γ. 18/1989.
Απνθαζίδεη Οκφθσλα
Απνξξίπηεη ην αίηεκα ηεο εηαηξίαο «ΠΤΡΟ ΕΔΡΒΟ ΗΚΣΔΟ HELLAS OE» γηα ηελ
αλαζηνιή εθηέιεζεο ησλ πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ ηεο Τπεξεζίαο Γφκεζεο Γήκνπ Βέξνηαο.
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Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 27 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Γημήηριος Πσρινός
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδφπνπινο
Αζιάλνγινπ
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβφπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξφπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Σζηνχληαο
Λαδφπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλφπνπινο
Μαξθνχιεο
Σξνρφπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
πκεσλίδνπ
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Μειηφπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης
Γ.
Υ.
Α.
Η.
Η.
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Ζ.

Σζηινγηάλλεο
Κεραΐδεο
Σζαπξάλεο
ηδεξφπνπινο
Καξαγηάλλεο
Βχδαο
Καξακήηζνο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 7-2-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

