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Προς
Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα : Επιβολή Διοικητικής κύρωσης άρθ. 8 του Ν. 2946/2001 κατόπιν της υπ΄αριθ. 1020/19868/1-β/08-05-2019
Βεβαίωσης Παράβασης του Αστυνομικού Τμήματος Βεροίας.
Έχοντας υπόψη :
Το αρθ 3 παρ. 1 του Ν. 2946/2001 προβλέπεται ότι « οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού καθορίζουν στα

διοικητικά όρια τους, επαρκείς και πρόσφορους χώρους , στους οποίους και μόνον επιτρέπεται να
τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή των διαφημίσεων….». και την υπ΄αριθ.
225/2006 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας περί καθορισμού θέσεων εμπορικής
διαφήμισης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το αρθ. 5 παρ. 1 του Ν. 2946/2001 «Για την υπαίθρια διαφήμιση απαιτείται προηγούμενη

άδεια η οποία χορηγείται με απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας, ύστερα από αίτηση
που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του τέλους και προηγούμενη καταβολή του
τέλους διαφήμισης που προβλέπεται στο αρθ. 15 του Β.Δ. 24.9/20-10-1958 ¨Περί Κωδικοποιήσεως εις Ενιαίον
Κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων¨ (ΦΕΚ 171 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» και την υπ΄αριθ. 581/2006 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Βέροιας περί εν μέρει καθορισμού των τελών διαφήμισης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το αρθ. 5 παρ. 2 του Ν. 2946/2001 «Για την χορήγηση άδειας προβολής υπαίθριας διαφήμισης ή

για την τοποθέτηση πλαισίων διαφημίσεων σε ιδιωτικό κτίριο ή οικόπεδο, απαιτείται επίσης και η προηγούμενη
γνώμη του αρμοδίου Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και η γνώμη της
πρωτοβάθμιας Ε.Π.Α.Ε…….Οι γνώμες του προηγούμενου εδαφίου παρέχονται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός
από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία , η άδεια εκδίδεται χωρίς
τις γνώμες αυτές.».
Το άρθ. 8 του Ν. 2946/2001 «Διοικητικές κυρώσεις » σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ότι το

Δημοτικό Συμβούλιο στα όρια του Δήμου του οποίου τελέστηκε η παράβαση με απόφαση του επιβάλει
πρόστιμο που ανέρχεται από 500.000 δρχ. μέχρι 10.000.000 δρχ. ή 1.467,35 ευρώ μέχρι 29.347,03 ευρώ, είτε
στους διαφημιστές είτε στους διαφημιζόμενους που προβάλλουν υπαίθρια διαφήμιση εκτός των χώρων που
καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 2946/2001.
Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Βέροιας σύμφωνα με τον οποίο το τμήμα Αδειών Εμπορίου και

Καταστημάτων της Δ/νση Οικονομικής Αν/ξης – Τουρισμού « Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων περί
υπαίθριας διαφήμισης… και εισηγείται την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και
όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία» θα ετοιμάσει τα ανάλογα εισηγητικά σύμφωνα με τον Ν.
2946/2001(φεκ Α΄ 224/08-10-2001).
Την υπ΄αριθ. 1020/19868/1-β/08-05-2019 Βεβαίωσης Παράβασης του Αστυνομικού Τμήματος

Βεροίας η οποία αποτελεί λόγο Διοικητικής κύρωσης σε βάρος του ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ με Α.Δ.Τ.
ΑΕ ***043 διότι την 06/05/2019 και ώρα 11:00’ διαπιστώθηκε στη Βέροια επί των οδών 16ης Οκτωβρίου και
Μ. Μπότσαρη, ως νόμιμο εκπρόσωπος της εταιρίας «ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Δ. & Γ. Ο.Ε. » με Α.Φ.Μ. ******699
να διαφημίζει το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ» με την επωνυμία
«ΚΥΚΛΟΝ ΒΥ ΚΟΣΜΟΚΙΝΗΣΗ» με έξι (6) έντυπες αφίσες διαστάσεων (60*40)εκ. οι οποίες ήταν
τοποθετημένες σε κολόνες φωτισμού της ΔΕΗ.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και το αρθ. 8 του Ν. 2946/2001 καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας να
καθορίσει το ύψος του προστίμου και να το επιβάλει στον διαφημιζόμενο «ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Δ. & Γ. Ο.Ε. »
για την προαναφερθείσα Βεβαίωση Παράβασης.
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