Α ΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 13/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 432/2006
Περίληψη
Καθορισμός ύψους προστίμου στην Ανθούλα
Ατματζίδου για παράβαση άσκησης υπαίθριου
πλανόδιου εμπορίου.
Σήμερα 21 Αυγούστου του έτους 2006 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 17-8-2006 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 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
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Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθε ο κ. Ν. Κεχαγιόγλου και αποχώρησε ο κ. Μ.
Γαβρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 412/2006 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Κ. Χιονίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 415/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Α. Γκαμπέσης, Η.
Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 419/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Η. Σοφιανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 423/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Α. Τσιάρας.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 424/2006 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Α. Τσιάρας και αποχώρησε
ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 431/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 432/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 433/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Τροχόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-7-2006 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου οικονομικών Βασιλείου Γιαννουλάκη, που έχει ως εξής:
Με το υπ΄ αριθ. 1020/18614/8α έγγραφό του το Αστυνομικό τμήμα Βέροιας
μας γνωρίζει ότι η Ατματζίδου Ανθούλα του Γεωργίου κατελήφθη στις 28-5-2006 σε
έλεγχο που της έγινε από το Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας να έχει κάνει επέκταση της
καντίνας τοποθετώντας εκτός του χώρου αυτής μία (1) ψησταριά με κάρβουνα και να
ψήνει μπιφτέκια - λουκάνικα και να προσφέρει σε πελάτες ρετσίνα των 500 γρ. ενώ
αυτό απαγορεύεται.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3377/05 επιβάλλεται με
απόφαση του δημάρχου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου
πρόστιμο από 300 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με την βαρύτητα και συχνότητα της
παράβασης.
Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Γιαννουλάκης: Με έγγραφό του, το Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας μας
ενημέρωσε ότι η Ατματζίδου Ανθούλα, σε έλεγχο που της έγινε, είχε έξω από την
καντίνα της μία ψησταριά κι έψηνε μπιφτέκια, λουκάνικα και σέρβιρε και ρετσίνα.
Σύμφωνα με το ν. 3377/05 επιβάλλονται πρόστιμα από 300 έως 5.000 ευρώ και
προτείνω το ελάχιστο 300 ευρώ.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Ουσουλτζόγλου: Ακούγονται λίγο γραφικά όλα αυτά αφού όλοι μας ξέρουμε
ακριβώς τι συμβαίνει σε όλες τις καντίνες όπου όλες έχουν εξελιχθεί σε κρεμαστούς
κήπους της Βαβυλώνας, έχουν ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Από τη στιγμή που
υπάρχουν παντού παραβάσεις δεν έχει νόημα να παίρνουμε μία περίπτωση γιατί είχε
λέει 500 γρ. ρετσίνα και είχε μία φουφού κι έψηνε λουκάνικα. Δεν την ξέρω την
κυρία κι ούτε ξέρω που βρίσκεται η καντίνα αλλά ή θα παίρνεται μία απόφαση και θα
ισχύει για όλους ή δεν θα ισχύει μεμονωμένα. Εγώ θα ψηφίσω λευκό.
Πρόεδρος: Κάθε φορά που υπάρχει το πρόβλημα τότε αποφασίζει το Δ.Σ. και
δεν γίνεται αυτό που λέτε.
Γιαννουλάκης: Έχουν έρθει πολλά τέτοια θέματα κε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Οταν τους γράφει η Αστυνομία.
Δελαβερίδης: Το είπα και την προηγούμενη φορά κε Αντιδήμαρχε ότι
υπάρχουν πάρα πολλές καντίνες που θα πρέπει να καταγράψουμε, αν θέλετε να πάμε
μαζί να κάνουμε έλεγχο για να δούμε τι τραπέζια έχουν και τι παραβάσεις κάνουν.
Να μην περιμένουμε δηλαδή από την Αστυνομία που κάνει την δουλειά της όπως την
κάνει. Όπως είπε η κυρία Ουσουλτζόγλου υπάρχουν πολλές καντίνες που όμως τους
αφήνουμε έτσι. Στον κ. Κρομμύδα πήγε κανείς τελευταία για να δει τι γίνεται; Είναι
κατάστημα και γίνεται χαμός. Στις εργατικές κατοικίες δίπλα, δώσαμε μία άδεια, το
έκανε μέσα σε οικόπεδο, έχει απλώσει τραπέζια και δεν έχει φουφού αλλά ψησταριά.
Τα βλέπουμε αυτά εδώ; Γιατί λοιπόν να επιβάλουμε πρόστιμο 300 ευρώ; Λέτε να τα
βγάζει τόσο εύκολα αυτά τα χρήματα η κα Ατματζίδου; Εγώ δεν συμφωνώ σε καμία
περίπτωση αλλά και προκαλώ την δημοτική αρχή να καταγράψει όλες τις άδειες που
δώσαμε και να κάνουμε έλεγχο.
Δήμαρχος: Με ποια αρμοδιότητα θα πάμε να καταγράψουμε; Ασκούμε τα
καθήκοντά μας μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και βρίσκουμε τον μπελά μας με
σας. Πού να κάνουμε κι άλλες δραστηριότητες, πέρα από τις αρμοδιότητές μας. Τη
μια μας λέτε ότι θα φέρετε τον εισαγγελέα γιατί είπαμε να μην πέσει άσφαλτος πάνω

στην άσφαλτο και τώρα μας λέτε να κάνουμε έλεγχο υγειονομικού ενδιαφέροντος;
Όταν μας δώσουν την αρμοδιότητα θα κάνουμε. Τώρα δεν μπορούμε.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Α. Δελαβερίδη για μη
καθορισμό προστίμου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Α. Παπαστεργίου, Α. Τσιάρας, Η.
Σοφιανίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Ν. Κεχαγιόγλου, Ε. Δημούλα, Ε.
Γουναράς, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Θ. Σιδηρόπουλος, Γ.
Τροχόπουλος, Χ. Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής, Χ. Ντόβας, Β. Ρήσσου, Κ.
Χιονίδης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου;
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Ν. Κεχαγιόγλου, Ε. Δημούλα, Ε.
Γουναράς, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Θ. Σιδηρόπουλος, Γ.
Τροχόπουλος, Χ. Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής, Χ. Ντόβας, Β. Ρήσσου, Κ.
Χιονίδης.
Κατά της εισήγησης ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Α. Παπαστεργίου, Α. Τσιάρας, Η.
Σοφιανίδης.
Λευκή ψήφο έδωσε η σύμβουλος Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 6-7-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Β.
Γιαννουλάκη.
2.- Το αριθ. 1020/18614/8α έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας, με το
οποίο μας γνωρίζει ότι κατά τον γενόμενο αστυνομικό έλεγχο στις 28-5-2006 στην
κινητή καντίνα της παραπάνω, διαπιστώθηκε ουσιώδης τροποποίηση υγειονομικών
όρων λειτουργίας της.
3.- Τις προτάσεις του αντιδημάρχου οικονομικών Β. Γιαννουλάκη και του δημ.
συμβούλου Α. Δελαβερίδη.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 5 του Ν. 2323/95 καθώς και του Ν. 3190/03.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Καθορίζει το ύψος του προστίμου στην Ανθούλα Ατματζίδου, παραβάτη
άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, στο ποσό των € 300,00.
Β) Εγκρίνει την επιβολή προστίμου ποσού € 300,00 στην παραπάνω
παραβάτη.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 432 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 24-8-2006
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου
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