ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7ης/19-04-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 25/2021
ΘΕΜΑ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αναφοράς – διαμαρτυρίας του
κ. Καρδάκου Ιωάννη

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 19 Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα
20:00, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική και
μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67
(παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) τις διατάξεις του
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων
κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της
πανδημίας», ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1263/14-04-2021 πρόσκληση της
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -14- μέλη και ονομαστικά οι:
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Παρόντες
Απόντες
Μαλλού Βάϊα
1 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
Αγγέλης Δημήτριος
2 Μανώλας Αριστείδης
Αχίλλας Γεώργιος
3 Γκαμπράνη Ειρήνη
Γκίκας Ιωάννης
Εμμανουήλ Δημήτριος
Ζορζοβίλης Ζήνων
Καμκούτης Θωμάς
Κουκόλη Σοφία
Κουρτέλης Κωνσταντίνος
Τράντα Ιωάννα
Τσέγκος Νικόλαος
Τσιτσιόκας Νικόλαος
Τέτος Νικόλαος [Αποχώρησε από τη Συνεδρίαση πριν την έναρξη
συζήτησης των θεμάτων ]
Παπαδημητρίου Ζήνων [Αποχώρησε από τη Συνεδρίαση πριν την έναρξη
συζήτησης των θεμάτων ]

1

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος-Βελβεντού
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
3 Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
1 Κουκάλης Ζήνων
2 Τζάτσου Βάϊα
2 Παπανδρίτσα Μαρία
3 Μύρος Δημήτριος
3 Μυλωνά Κατίνα
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου και ως έκτακτο το θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της
αναφοράς – διαμαρτυρίας του κ. Καρδάκου Ιωάννη, για να συζητηθεί εκτός
ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον. Το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα χαρακτήρισε το
θέμα ως κατεπείγον προς συζήτηση πριν την έναρξη των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ενέκρινε
τη συζήτησή του πριν τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τέτος Νικόλαος, κ. Παπαδημητρίου Ζήνων,
δήλωσαν παρόντες και αποχώρησαν από τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση των
θεμάτων διαμαρτυρόμενοι για το ότι δεν ενημερώθηκαν και δεν κλήθηκαν να
συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον κο Περιφερειάρχη, η οποία πραγματοποιήθηκε
στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 20 Απριλίου 2021. Συγκεκριμένα ο κ.
Τέτος

ανέφερε,

ότι

θεωρεί

την

παρουσία

τουλάχιστον

των

επικεφαλής

των

παρατάξεων της αντιπολίτευσης απαραίτητη και χρήσιμη, πολύ δε περισσότερο όταν
στη συνάντηση αυτή πέραν των εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής συμμετείχαν
καταστηματάρχες και πολίτες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το μέλλον του τόπου.
Επίσης ο κ. Τέτος τόνισε, ότι πέραν της ουσιαστικής συμβολής μέσω
προτάσεων η παρουσία της αντιπολίτευσης ήταν επιβεβλημένη στο πλαίσιο καλής
συνεργασίας των Δημοτικών Παρατάξεων. Όσον αφορά στο έκτακτο θέμα, η άποψή
του συνδυασμού είναι ότι εάν και όπως δικαιούνται άλλοι καταστηματάρχες να
τοποθετούν στην πλατεία πάγκους, ψυγεία κλπ. έτσι δικαιούται και ο κ. Καρδάκος.
Εάν δεν πάρει (άδεια) ο κ. Καρδάκος, πρέπει

και οι υπόλοιποι καταστηματάρχες να

αποσύρουν τα πράγματα από την πλατεία.
Ο κ. Παπαδημητρίου ανέφερε, ότι αποχωρεί διαμαρτυρόμενος για τον ίδιο
λόγο, ενώ επέκρινε και την επιλογή να γίνει συνάντηση σε περίοδο πανδημίας δια
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ζώσης με τη συμμετοχή και ατόμων από άλλες και επιβαρυμένες επιδημιολογικά
περιοχές.
Αναφορικά με τη συνάντηση με τον κο Περιφερειάρχη στις 20 Μαρτίου ο
Δήμαρχος απευθυνόμενος στο σώμα ανέφερε ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε
μετά από πρόσκληση του ίδιου του κου Περιφερειάρχη. Συγκεκριμένα στις 11 μ.μ. της
προηγούμενης μέρας ο Περιφερειάρχης τηλεφώνησε στον Δήμαρχο και ζήτησε την
έκτακτη συνάντηση του Σαββάτου στις 10 το πρωί με θέμα την την ενημέρωση του
κου Περιφερειάρχη για το παλιό ζήτημα της κατασκευής χιονοδρομικού κέντρου και
προσκεκλημένους - από τον ίδιο- καταστηματάρχες του Βελβεντού. Ο Δήμαρχος
ζήτησε από τον Περιφερειάρχη ότι θα πρέπει τουλάχιστον να είναι παρόντες στη
συνάντηση οι Αντιδήμαρχοι και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πρωί του
Σαββάτου 20/3/2021 ο Δήμαρχος έστειλε ενημερωτικό μήνυμα σε όλους τους
αιρετούς για την επικείμενη συνάντηση αναφέροντας και τους συμμετέχοντες. Η
συνάντηση έγινε στις 10 το πρωί και ήταν καθαρά ενημερωτική. Τα συμπεράσματα
κοινοποιήθηκαν γραπτώς από το Δήμαρχο

με ηλεκτρονική αλληλογραφία σε όλους

τους αιρετούς του Δήμου την ίδια μέρα. Συνεπώς δεν στοιχειοθετείται,- ότι η
διαχείριση του θέματος ήταν παράλειψη του Δημάρχου.
Μετά την αποχώρηση των κ.κ. Τέτου και Παπαδημητρίου η Πρόεδρος ανέφερε,
ότι από τον κο Καρδάκο της επιδόθηκε Εξουσιοδότηση, με την οποία ορίζει ως
εκπροσώπους

του

στο

σημερινό

Δημοτικό

Συμβούλιο

την

κα

Αθανασία

Βακωνάκη-Χάιδου, Δικηγόρο Κοζάνης ή την κα Τέρπο Παυλίνα του Γιώργη, Λογίστρια.
Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ. Μανώλη Στεργίου, ο οποίος
ανέφερε τα εξής:
Στις 16-04-2021 ο κ. Καρδάκος Ιωάννης, ιδιοκτήτης καταστήματος επί της
οδού Ειρήνης & Φιλίας (κεντρικός πεζόδρομος) της Τοπικής Κοινότητας του Δήμου
Βελβεντού απέστειλε την αρ. πρωτ. 1295 αναφορά – διαμαρτυρία, η οποία αναφέρει
τα εξής:
Ως γνωστό διατηρώ κατάστημα (Καφέ – Αναψυκτήριο-Ψιλικά) στο Βελβεντό
επί της οδού Ειρήνης & Φιλίας στην κεντρική πλατεία, το οποίο λειτουργεί καθ’ όλη τη
διαρκεί

της ημέρας, όλο το έτος σε συνεχόμενο ωράριο.
Στις 10-03/2021, επέβαλα την αριθμ. πρωτ. 746 αίτηση χορήγησης άδειας

κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, εμβαδού 60 τ.μ περίπου, όπως είχε χορηγηθεί και
το 2020, καθώς δεν έχουν επέλθει αλλαγές. Στον αιτούμενο χώρο περιλαμβάνεται
χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και προβολής – έκθεσης προϊόντων κατά τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του αρ. 6. Παρ. 3 και του αρ. 5 παρ. 1&2 του
Κανονισμού των Κοινόχρηστων Χώρων.
Στις 08-04-2021, δέχθηκα τηλεφώνημα από τον κ. Δήμαρχο, στο οποίο μου
ανέφερε ότι δεν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημά μου και με παρέπεμψε στην
αστυνομία και ότι σε κάθε περίπτωση δεν δικαιούμαι ΚΧ έκθεσης των προϊόντων που
εμπορεύομαι γιατί ο έμπροσθεν χώρος του καταστήματός μου, δεν είναι πεζοδρόμιο.
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Με την αρ. πρωτ. 1216/09-04-2021 αίτησή μου, που απευθυνόταν στον κ.
Δήμαρχο και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, με κοινοποίηση στον Εμπορικό
Σύλλογο Βελβεντού και τον Τοπικό Αστυνόμο Βελβεντού, επανήλθα με αίτημα να μου
δοθεί απόφαση αιτιολογημένη περί μη ικανοποίησης του αιτήματός μου, η οποία να
συνοδεύεται από την εισήγηση – γνωμοδότηση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
Στην αίτησή μου αυτή επισήμανα και την άποψη του αρμόδιου Διοικητή του
Αστυνομικού Τμήματος Σερβίων, που τηλεφωνικά μου ανέφερε ότι δεν έχει καμία
αρμοδιότητα για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας παρά μόνο για τον έλεγχο και την
επιβολή κυρώσεων.
Επειδή για την επιχείρησή μου είναι ζωτικής σημασίας η χορήγηση του
κοινόχρηστου χώρου, καθώς μου έχει ζητηθεί από τη Βιομηχανία Γάλακτος «ΚΡΙ-ΚΡΙ»
η

υπογραφή

σύβασης

συνεργασίας έως και

20-4-2021, άλλως δεν επιθυμεί

συνεργασία μαζί μου, γεγονός που μου επιβεβαίωσε με την από 15-4-2021 επιστολή
της, όπως σας ενημέρωσα αναλυτικά κ. Δήμαρχε στη συνάντηση, που είχα μαζί σας.
Κύριε Δήμαρχε ανέμενα την άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση του θέματός μου
λόγω του επείγοντος, πλην όμως μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει καμία απάντηση.
Κύριε Δήμαρχε είναι γνωστή η οικονομική ζημιά, που έχουμε υποστεί όλοι μας
από την πανδημία λόγω COVID-19. Ως άρχοντας του Δήμου μαζί με το Δημοτικό
Συμβούλιο προφανώς ενδιαφέρεστε οι δημότες Σας, οι έμποροι και όλες οι
παραγωγικές τάξεις του Δήμου να επιβιώσουν, να βγουν με τις λιγότερες δυνατές
απώλειες και είστε στο πλευρό τους, όπως τουλάχιστον διατείνεστε. Οφείλετε να το
δείξετε και εμπράκτως και να μην μένετε στα λόγια.
Κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου
Απευθυνόμενος και σε εσάς, λόγω αρμοδιότητας, με την παρούσα επιστολή
μου, ζητώ και παρακαλώ συγχρόνως να ληφθεί άμεσα απόφαση για το αίτημά μου
από το Δημοτικό Συμβούλιο, που έχετε προγραμματίσει για 19-4-21 ημέρα Δευτέρα,
εισάγοντας αυτό, ως έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, λόγω του κατεπείγοντος
αυτού, άλλως και σε διαφορετική περίπτωση, σας καθιστώ άπαντες υπεύθυνους για
την ζημιά που θα υποστώ και σας δηλώνω ότι θα ασκήσω κάθε νόμιμο δικαίωμά μου
για αποκατάσταση αυτής.
Σε απάντηση αυτής της αναφοράς / διαμαρτυρίας ο Δήμαρχος απέστειλε το
αρ. πρωτ. 1295/19-04-2021 έγγραφο του Δήμου Βελβεντού:
Έχοντας υπόψη:
1.- Την υπ’άριθμ.63/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Βελβεντού για την
πεζοδρόμηση

της

οδού

Ειρήνης

&

περίοδο(ΑΔΑ:ΨΑΙΧ46ΜΓΗΖ-ΡΙΙ)
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Φιλίας

κατά

την

θερινή

2.- Την 15/2020 απόφαση του Δ.Σ. που θεσπίζει τον Κανονισμό Χρήσης
Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων,(ΑΔΑ:Ψ9ΛΣ46ΜΓΗΖ-ΠΚ1)
3.- Την 16/2020 απόφαση του Δ.Σ. που καθορίζει τους κοινόχρηστους προς
ενοικίαση χώρους, (ΑΔΑ: 6ΒΡ846ΜΓΗΖ-1ΞΕ) σας γνωρίζουμε τα εξής:
Α) Η οδός Ειρήνης & Φιλίας αποτελεί τον κεντρικό δρόμο, που συνδέει τις δυο
κεντρικές πλατείες του Βελβεντού και καταλήγει στο Πνευματικό Κέντρο. Δεν έχει
υπερυψωμένα πεζοδρόμια λόγω της ιδιαιτερότητάς του (μεγάλες διακυμάνσεις
πλάτους και πολλές είσοδοι καταστημάτων και οικιών που ανάγκασαν τον μελετητή να
προτιμήσει τη μέθοδο του βυθισμένου πεζοδρομίου). Αυτή η ιδιαιτερότητα καθιστά
ευαίσθητη την κυκλοφορία πεζών και ΑμεΑ τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων
και για το λόγο αυτό διαχρονικά ο Δήμος έχει λάβει σχετικά μέτρα προστασίας.
Β) Αναφορικά με το αίτημά σας περί έκθεσης προϊόντων του καταστήματος σας
κατά μήκος του πεζοδρομίου, επισημαίνουμε τα εξής:
Κατ’ αρχάς μας διευκρινίσατε τηλεφωνικά και προφορικά στην συνάντηση της
15

ης

Απριλίου ότι ενδιαφέρεστε να εκθέσετε ένα ψυγείο παγωτών και εγγράφως μας

γνωρίζετε ότι επίκειται υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με εταιρεία γάλακτος στις
20/4/2021.
1.-Στο άρθρο 10, παράγραφο. Β, υπο παράγραφο β του «Κανονισμού Χρήσης
παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Βελβεντού» που ψηφίστηκε
ομόφωνα με την15/2020 Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου αναφέρεται ότι
στα καταστήματα τροφίμων, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 13 της Υπουργικής
Απόφασης

Αριθμ.

Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017,

(ΦΕΚ

2161/Β/23-6-2017)

που

αντικατέστησε τα άρθρα 43, 44, 45 & 48 της ΑΙΒ/8577/8-9-83 Υγειονομικής
Διάταξης, «Απαγορεύεται η έκθεση των ανωτέρω ειδών (τροφίμων) έξω από την
οικοδομική γραμμή του κτιρίου, στην πρασιά ή στο πεζοδρόμιο, με εξαίρεση τα
κηπευτικά και τα φρούτα, τα οποία μπορεί να εκθέτονται έξω από την επιχείρηση,
εφόσον

η

επιχείρηση

έχει

δικαίωμα

χρήσης,

ο

χώρος

είναι

κατάλληλα

προστατευόμενος και τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με άλλες διατάξεις».
2.-Σύμφωνα με την υπο παράγραφο γ του ίδιου άρθρου αναφέρεται: Δεν
παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση ψυγείων, ανθρωποζυγών
και πακτωμένων πάγκων. Επισημαίνουμε ότι διαφορετική αντιμετώπιση εκ του
Νόμου έχουν μόνο τα περίπτερα.
3.-Με βάση την επόμενη υπο παράγραφο δ του ίδιου άρθρου, επίσης
απαγορεύεται η ανάρτηση εμπορευμάτων επί των προσόψεων καταστημάτων και κάθε
είδους άλλης κατασκευής.
Γ) Αναφορικά με το αίτημα σας περί ανάπτυξης αριθμού τραπεζοκαθισμάτων
επισημαίνουμε

ότι

μπορείτε

να

κάνετε
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χρήση

των

ενοικιαζόμενων

από

σας

κοινόχρηστων χώρων, σύμφωνα με την άδεια κατάληψης χώρου που θα σας εγκριθεί
από τον Δήμο εντός των επόμενων ημερών με βάση την αίτησή σας και σύμφωνα με
την υπ’ άριθμ. 16/2020 απόφαση του Δ.Σ. που καθορίζει τους προς ενοικίαση
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου και με την υπ’ αριθμ’ 63/2020 απόφαση του Δ.Σ.
σχετικά με την πεζοδρόμηση της οδού Ειρήνης & Φιλίας και τις ώρες που η οδός αυτή
θα λειτουργεί ως πεζόδρομος ως εξής:
Από 15η Μαΐου μέχρι 30η Σεπτεμβρίου και από Δευτέρα μέχρι Κυριακή
ο δρόμος της κεντρικής πλατείας θα κλείνει καθημερινά στις 21.00 και θα
δίνεται στην κυκλοφορία στις 2.00 π.μ το πρωί της επόμενης, εκτός της
Κυριακής που θα κλείνει επιπλέον από την 10ηπρωινή ως τις 16:00
απογευματινή
τροποποιήσεις
52907/2009

και

θα

στις

μένει

ανοιχτός

συνθήκες

Υπουργικής

από

16:00

πεζοδρόμησης,
Απόφασης

ως

λόγω
του

21:00,

με

εφαρμογής
ΥΠΕΚΑ

τις
της

(ΦΕΚ

2621/τ.Β’/31-12-2009) άρθρο 2, εδαφ. 4.
Το γεγονός, ότι δεν έχουν εκδοθεί από το Δήμο άδειες κατάληψης κοινόχρηστων
χώρων μέχρι σήμερα οφείλεται σε δυο λόγους:
Ο πρώτος είναι, ότι η Π.Ε. Κοζάνης τελεί σε πολύμηνη απαγόρευση λειτουργίας
των καταστημάτων εστίασης και σε διακριτή λειτουργία υπό όρους των καταστημάτων
λιανικού εμπορίου και ειδικότερα και εκείνων που ταυτόχρονα πωλούν και ποτά
καφέδες κλπ σε καθήμενους πελάτες, όπως η δική σας επιχείρηση.
Ο δεύτερος είναι, ότι επίκειται με νομοθετική ρύθμιση η έκδοση διευκρινήσεων
για τη δυνατότητα επέκτασης των χώρων των τραπεζοκαθισμάτων για την αποφυγή
της διασποράς του κορωνοϊού, κάτι που ίσχυε ως τις 30/11/2020 με βάση το Νόμο
4688/2020, άρθρο 65, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4736/2020 ως τις
28/2/2021 σε ειδικές περιπτώσεις.
Εκ μέρους του Δήμου συμμεριζόμαστε απολύτως την δεινή θέση στην οποία
περιήλθε η οικονομική ζωή στη χώρα μας αλλά και στην τοπική κοινωνία λόγω του
Κορωνοϊού. Ήδη έχουμε προβεί σε πολλές ενέργειες από κοινού με τους άλλους
δήμους της Π.Ε. Κοζάνης και με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτ. Μακεδονίας
καθώς και με παρεμβάσεις σε τηλεδιασκέψεις με τα αρμόδια υπουργεία για να
ζητήσουμε οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Επίσης με
την 17/2021 Απόφαση Δ.Σ. θεσπίσαμε τη στήριξη του εμποροεπαγγελματικού κόσμου
με μέτρα που αφορούν σημαντικές ελαφρύνσεις στα δημοτικά τέλη καθαριότητας,
ηλεκτροφωτισμού, κατάληψης χώρων κλπ.
Με

βάση

την

(α΄)

σχετική

αναφορά-διαμαρτυρία

σας

προσκαλούμε

να

συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που γίνεται σήμερα,19
Απριλίου 2021, στις 8μ.μ.,με τηλεδιάσκεψη για να εκθέσετε τις απόψεις σας.
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Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση.
Στη συνέχεια τον λόγο ζήτησε και έλαβε η κα Τέρπο ως νόμιμη εκπρόσωπος
του κου Καρδάκου, η οποία ανέφερε, ότι το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο για να
αποφασίσει ως προς το θέμα που τέθηκε προς συζήτηση, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο
και ότι δεν πρόκειται για πολεοδομικό ζήτημα. Σε σχέση
καταστήματος

του

κ.

Καρδάκου

ανέφερε

πως

δεν

με τους ΚΑΔ του

είναι

καθαρά

κατάστημα

υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ως προς τους ΚΑΔ του καταστήματος ανέφερε επίσης,
ότι κύριοι ΚΑΔ είναι οι εξής: ΚΑΔ «Λιανικό εμπόριο είδη δώρων γενικά» και ΚΑΔ
«Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού». Ως δευτερεύον ΚΑΔ ανέφερε τον ΚΑΔ
«εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά». Στο σημείο αυτό παρενέβη ο
Δήμαρχος κ. Στεργίου, δηλώνοντας πως οι ΚΑΔ που αναφέρονται στην άδεια του
καταστήματος που κατέθεσε ο κ. Καρδάκος στον Δήμο μαζί με την αίτηση του είναι
διαφορετικοί από αυτούς που αναφέρει η κ. Τέρπο. Τον λόγο έλαβε ξανά η κ. Τέρπο
απαντώντας στον Δήμαρχο κ. Στεργίου, αναφέροντας ότι ο Δήμος ενδεχομένως να
μην έχει τους ορθούς ΚΑΔ της επιχείρησης. Στην συνέχεια της τοποθέτησης της επί
του θέματος η κ. Τέρπο τόνισε, ότι η επιχείρηση του κ. Καρδάκου δεν είναι ένα
κατάστημα καθαρά υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς δραστηριοποιείται και με
άλλους

ΚΑΔ.

Επίσης

ανέφερε,

ότι

όντως

σήμερα

η

προαναφερόμενη

γαλακτοβιομηχανία πιέζει την επιχείρηση για υπογραφή συμβολαίου για πώληση
παγωτών. Έπειτα δήλωσε πως είναι ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσει
αν θα παραχωρήσει ή όχι κοινόχρηστο χώρο. Τόνισε στη συνέχεια, ότι η αίτηση του κ.
Καρδάκου ήταν κατόπιν παροτρύνσεως του Δήμου προς τα καταστήματα και πως
θεωρεί, ότι το κατάστημα του κ. Καρδάκου θα έπρεπε να ενταχθεί στην παραχώρηση
κοινόχρηστου χώρου προς τοποθέτηση ψυγείου παγωτών. Αφού έκανε αναφορά στον
κανονισμό του Δήμου, έθεσε το ερώτημα στον Δήμαρχο σχετικά με το αν ο έμπροσθεν
του καταστήματος του κ. Καρδάκου χώρος θεωρείται πεζοδρόμιο και αιτήθηκε επίσης
και την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εισήγηση ήταν
θετική σε άτυπη συνομιλία που προηγήθηκε με την Τεχνική Υπηρεσία, όπως
ισχυρίστηκε η κ. Τέρπο. Κατόπιν αυτού αναφέρθηκε ξανά στον σχετικό Κανονισμό του
Δήμου και συγκεκριμένα στο άρθρο 7 παρ. β, όπως επίσης και στο άρθρο 3.
Κλείνοντας δήλωσε, ότι οι εντολείς της σε καμιά περίπτωση δεν εναντιώνονται σε
άλλους

συμπολίτες

τους

και

έκανε

μια

αναφορά

στη

λειτουργία

καταστημάτων, δηλώνοντας πως ο νόμος θα πρέπει να τηρείται για όλους.
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άλλων

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Δήμαρχος κ. Στεργίου δηλώνοντας πως ο
Δήμος κάνει το καλύτερο δυνατό ώστε να διευκολύνει τους ιδιοκτήτες των
καταστημάτων αλλά και τους δημότες, τηρώντας πάντα τον Κανονισμό του Δήμου και
τους Νόμους του Κράτους. Σχετικά με την ερώτηση της κ. Τέρπο για τον έμπροσθεν
του καταστήματος χώρο ο Δήμαρχος απάντησε ότι είναι πεζοδρόμιο μεν αλλά είναι
ισόπεδο πεζοδρόμιο, επομένως μια ενδεχόμενη τοποθέτηση ψυγείου πέραν του ότι
δεν επιτρέπεται, θα εγκυμονούσε και κινδύνους.
Στη συνέχεια, έλαβε το λόγο η Δημοτική Σύμβουλος κ. Κουκόλη Σοφία, η
οποία έθεσε πρωτίστως το θέμα της ασφάλειας των πολιτών, όσον αφορά στην
τοποθέτηση του ψυγείου έξωθεν του καταστήματος του κ. Καρδάκου. Και έθεσε και το
θέμα της ανάληψης ευθύνης στην περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος στο χώρο που
θα είναι τοποθετημένο το ψυγείο.
Ο κ. Δήμαρχος επισήμανε από τον κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων, ότι
απαγορεύεται να εκτίθενται ψυγεία, ανθρωποζυγοί και παχτωμένοι πάγκοι, συνεπώς
είναι αδύνατη η έκδοση άδειας κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου, για το συγκεκριμένο
ψυγείο.
Το λόγο έλαβε επίσης ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Γκίκας Ιωάννης τονίζοντας
πως η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, θα πρέπει να εισηγηθεί γραπτώς την άποψή της
(για την τοποθέτηση ψυγείου) και στη συνέχεια να επανέλθει το θέμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο. Εάν ψηφιστεί θετικά η τοποθέτηση του ψυγείου έμπροσθεν του
καταστήματος του κ. Καρδάκου, θα ανοίξει ¨ο ασκός του Αιόλου¨ και για άλλα
καταστήματα επί της οδού Ειρήνης και Φιλίας ώστε να πράξουν αναλόγως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσιτσιόκας Νικόλαος επεσήμανε:
Α) Κατά την προσωπική του άποψη, η Τεχνική Υπηρεσία θα πρέπει να εισηγηθεί
γραπτώς την άποψή της. Σύμφωνα με την Πολεοδομική μελέτη, ο χώρος είναι
πεζοδρόμιο και πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάλογες διατάξεις που ορίζουν την
τοποθέτηση αντικειμένων έξωθεν του καταστήματος και
Β) Στο αρ. 10 του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων, μη παραχώρηση κατάληψης
κοινόχρηστου χώρου, υπάρχει ασάφεια για το αν είναι αυτόνομο ή αν συνδέεται με τα
καταστήματα που αναφέρονται στον κανονισμό.
Ο Δήμαρχος ανέφερε, ότι η άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι εσωτερικό
θέμα των υπηρεσιών του Δήμου και σε αυτή θα βασιστεί η παραχώρηση των αδειών
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κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Κυρίως έχει να κάνει με την ασφάλεια πεζών στον
συγκεκριμένο δρόμο.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα Μαλλού Βάια, πρότεινε την
αναβολή του θέματος για περαιτέρω διερεύνησή του και την έγγραφη εισήγηση της
Τεχνικής Υπηρεσίας και έθεσε το θέμα προς ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο, για
να αποφασίσει σχετικά.
Οι δύο προτάσεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία, ήταν
α) Η πρόταση του Δημάρχου, για την μη έκδοση άδειας χρήσης Κοινοχρήστου
Χώρου για την τοποθέτηση του συγκεκριμένου ψυγείου και β) η πρόταση της
Προέδρου, κας Μαλλού Βάιας, για την αναβολή του θέματος.
Οι ανωτέρω προτάσεις, έλαβαν η καθεμία τις εξής ψήφους:
Α) Η πρόταση του Δημάρχου, δέκα (10) ψήφους και την ψήφισαν οι κάτωθι
Δημοτικοί Σύμβουλοι: κ. Αγγέλης Δημήτριος, κ. Αχίλλας Γεώργιος, κ. Γκίκας Ιωάννης,
κ. Εμμανουήλ Δημήτριος, κ. Ζορζοβίλης Ζήνων, κ. Καμκούτης Θωμάς, κ. Κουκόλη
Σοφία, κ. Κουρτέλης Κωνσταντίνος, κ. Τράντα Ιωάννα και κ. Τσέγκος Νικόλαος.
Β) Η πρόταση της

Προέδρου έλαβε δύο (2) ψήφους και την ψήφισε η Πρόεδρος κ.

Μαλλού Βάια και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσιτσιόκας Νικόλαος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, όπως
διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω Microsoft Teams),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει το περιεχόμενο της αρ. πρωτ. 1295/19-04-2021 έγγραφης απάντησης
του Δημάρχου στην αρ. πρωτ. 1295/16-04-2021 έγγραφη Αναφορά-Διαμαρτυρία του
κου κ. Καρδάκου Ιωάννη και απορρίπτει το αίτημά του για χορήγηση άδειας χρήσης
Κοινόχρηστου

Χώρου,

για

προβολή-έκθεση

προϊόντων

και

συγκεκριμένα

για

τοποθέτηση ψυγείου, επί της οδού Ειρήνης & Φιλίας.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε τα πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
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(σφραγίδα – υπογραφή)

(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 19 Μαΐου 2021
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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