ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 27/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 582/2001
Περίληψη
Αναπροσαρμογή ανταποδοτικού τέλους για την
έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
κ.λ.π..
Σήμερα 29 Οκτωβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 25-10-2001 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 29 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
574/2001 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 577/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Πιτούλιας.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 578/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και
επανήλθε κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 580/2001
απόφασης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 582/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 586/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Κεσίδης, Θ.
Σιδηρόπουλος, Π. Αγαθαγγελίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 590/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κουρουζίδης, Ν.
Χαμαλής, Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 37ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 19-10-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Κυριαζή Κόλβατζη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με την αρ. 499/2000 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου εγκρίθηκε αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση
των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
εξής:
1.-Για την χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας σε :
α)Μπάρ, καφετέριες, σνάκ-μπάρ (Fast-Food), ζαχαροπλαστεία, κ.λ.π. στις
περιοχές Κέντρου, Κυριώτισσας και Μπαρμπούτας (όπως αυτές περιγράφονται στον
κανονισμό χορήγησης αδειών και λειτουργίας πεζοδρόμων) σε 140.000 δρχ.
β)Στα ίδια καταστήματα εκτός των πιο πάνω περιοχών σε 75.000 δρχ.
2.-α)Λοιπά καταστήματα στις περιοχές του Κέντρου, Κυριώτισσας και της
Μπαρμπούτας σε 44.000 δρχ.
β) Στα ίδια καταστήματα εκτός των πιο πάνω περιοχών σε 27.000 δρχ
3.-Πολυκαταστήματα, σούπερ – μάρκετ, κέντρα διασκέδασης σε 400.000 δρχ.
4.-Βουστάσια σε 100.000 δρχ.
5.-Ποιμνιοστάσια σε 15.000 δρχ.
6.-Γυμναστήρια σε 70.000 δρχ.
7.-Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε 35.000 δρχ.
εφάπαξ ετησίως.
8.-Για την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε 17.000
δρχ.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
ν΄αποφασίσει για την αναπροσαρμογή ή μη των παραπάνω τελών για το 2002.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 19-10-2001
εισήγηση της επιτροπής οικονομικών του Δ.Σ. με την οποία αυτή εισηγείται
ομόφωνα:
Α.-Για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε
1.α)Μπαρ, καφετερίες, σνακ – μπάρ ( fast food) ζαχαροπλαστεία κλπ. στις
περιοχές κέντρου, Κυριώτισσας και Μπαρμπούτας από 140.000 δρχ. σε 145.000
δρχ.(425,50 ΕΥΡΩ).
β) Στα ίδια καταστήματα εκτός των πιο πάνω περιοχών από 75.000 δρχ.σε
78.000 δρχ.(228,90 ΕΥΡΩ) .
2.– α) Λοιπά καταστήματα στις περιοχές του κέντρου, της Κυριώτισσας και
της Μπαρμπούτας από 44.000 δρχ. σε 45.000 δρχ (132,00 ΕΥΡΩ) .
β) Στα ίδια καταστήματα εκτός των πιο πάνω περιοχών ποσό από 27.000 δρχ.σε
28.000 δρχ. (82,20 ΕΥΡΩ).
3.Πολυκαταστήματα, σούπερ – μάρκετ, κέντρα διασκέδασης κλπ. από 400.000
δρχ.σε 420.000 δρχ. (1.232,60 ΕΥΡΩ).
4.Βουστάσια και ποιμνιοστάσια καμία αναπροσαρμογή.
5.Γυμναστήρια από 70.000 δρχ. σε 72.000 δρχ (211,30ΕΥΡΩ).
Β.- Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων από 35.000 δρχ.σε
36.000 δρχ (105,60 ΕΥΡΩ) εφάπαξ ετησίως.
Γ.- Για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων από 17.000
δρχ.σε 17.500 δρχ. (51,50 ΕΥΡΩ).
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Σκουμπόπουλος :Δεν συμφωνούμε ούτε με την αναπροσαρμογή του τέλους,
αλλά ούτε και με την επιβολή αυτού. Δεν προβλέπεται από πουθενά. Ακόμη

περιμένουμε την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών σε εκτέλεση νόμου,
προκειμένου να καθορισθεί ή να επιβληθεί αυτό το τέλος.
Αρα αφού δεν προβλέπεται από πουθενά διαφωνούμε για την επιβολή και για
την αναπροσαρμογή του.
Πρόεδρος: Υπάρχει η πρόταση του Χ. Σκουμπόπουλου, για μη
αναπροσαρμογή και κατάργηση αυτού του τέλους και η εισήγηση της επιτροπής.
Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του Χ. Σκουμπόπουλου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 10 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Θ. Σιδηρόπουλος, Ε.
Σοφιανίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή, Ε. Κουκουρδής, Γ.
Μανακούλης, Π. Αγαθαγγελίδης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της επιτροπής;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 16 σύμβουλοι:
Μ. Ποτουρίδης, Ι. Κουρουζίδης, Δ. Ταχματζίδης, 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.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Α. Κεσίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 19-10-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Κ. Κόλβατζη.
2.- Την με αριθ. 239/96 προγενέστερη απόφασή του, όπως αυτή τροπ/θηκε με την
αριθ. 335/96 όμοια, με τις οποίες θεσπίστηκε ανταποδοτικό τέλος για την έκδοση
αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
3.- Την με αριθ. 499/2000 απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή
του ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση αδειών καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος από 1-1-2001.
4.- Την από 25-10-2001 εισήγηση της επιτροπής οικονομικών Δ.Σ.
5.- Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του έτους εκδίδονται περίπου 200 άδειες
κατ/μάτων με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η υπηρεσία.
6.- Την ανάγκη αναπροσαρμογής του ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση αδειών
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, προκειμένου ν’ αντιμετωπίσει ο Δήμος
το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας, λαμβανομένου υπόψη της μισθοδοσίας του
προσωπικού που απασχολείται με τον έλεγχο και την έκδοση των αδειών καθώς και
των απαιτούμενων λειτουργικών εξόδων.
7.- Την πρόταση του δημ. συμβούλου Χ. Σκουμπόπουλου.
8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9.- Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1828/89.
10.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 108 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και της παρ. 4
του αρ. 8 του Ν. 2539/97.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λ.π.,
ως εξής:
Α) Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε:
1. α) Μπαρ – Καφετέριες, σνακ – μπαρ (FAST FOOD), ζαχαροπλαστεία, κ.λ.π. στις
περιοχές του Κέντρου, της Κυριώτισσας και της Μπαρμπούτας (όπως αυτές
περιγράφονται στον κανονισμό χορήγησης αδειών και λειτουργίας πεζοδρόμων) από
140.000 δρχ. σε 145.000 δρχ. (425,50 ευρώ).

β) Στα ίδια καταστήματα εκτός των πιο πάνω περιοχών από 75.000 δρχ.σε 78.000
δρχ. (228,90 ευρώ).
2. α) Λοιπά καταστήματα στις περιοχές του Κέντρου, της Κυριώτισσας και της
Μπαρμπούτας από 44.000 δρχ.σε 45.000 δρχ. (132,00 ευρώ).
β) Στα ίδια καταστήματα εκτός των πιο πάνω περιοχών από 27.000 δρχ.σε 28.000
δρχ. (82,20 ευρώ).
3. Πολυκαταστήματα, σούπερ – μάρκετ, κέντρα διασκέδασης κ.λ.π. από 400.000
δρχ.σε 420.000 δρχ. (1.232,60 ευρώ).
4. Βουστάσια κ.λ.π., να παραμείνει αυτό που ίσχυε και για το έτος 2001, δηλ. το ποσό
των 100.000 δρχ. (293,47 ευρώ).
5. Ποιμνιοστάσια κ.λ.π., να παραμείνει αυτό που ίσχυε και για το έτος 2001, δηλ. το
ποσό των 15.000 δρχ. (44,00 ευρώ).
6. Γυμναστήρια κ.λ.π. από 70.000 δρχ.σε 72.000 δρχ. (211,30 ευρώ).
Β) Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων από 35.000 δρχ.σε
36.000 δρχ. (105,60 ευρώ) εφάπαξ ετησίως.
Γ) Για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων από 17.000
δρχ.σε 17.500 δρχ. (51,50 ευρώ) εφάπαξ.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2002.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 582/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Βέροια 23-11-2001
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