ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 29/2016 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 688/2016
Πεξίιεςε
Απφθαζε ηνπ Γ.. επί ησλ βεβαηψζεσλ
παξάβαζεο ηεο εηαηξίαο «ΠΟΣΑΜΟΠΟΤΛΟ
.-ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ Ν. Ο.Δ.».
ήκεξα 5 Γεθεκβρίοσ ηνπ έηνπο 2016 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα 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 1-12-2016 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο πκβνχινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθψλ & Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, ηνπο Δθπξνζψπνπο Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ
θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ
επί ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 32 κέιε:
Παρόληες
1) Α. Λαδαξίδεο, 2) Θ. Αγγειίλαο, 3) Υ. Κνχηξαο, 4) Σ.
Υαηδεαζαλαζίνπ, 5) Β. Παπαδφπνπινο, 6)Α.ηδεξφπνπινο,
7)Γ.Κνπινπξηψηεο, 8)Γ.Σξαπεδαλιήο, 9) Θ. Κνξσλάο,
10).Γηακάληεο, 11)Γ.νθηαλίδεο, 12) Ν. Μσπζηάδεο,
13)Π.Σζαπαξφπνπινο, 14) Β.Λπθνζηξάηεο, 15)Μ. Παπατσάλλνπ,
16)Λ.Αθξηβφπνπινο, 17).Αζιάλνγινπ, 18)Γ.Οξθαλίδεο, 19) Ν.
Μαπξνθεθαιίδεο,
20)Α.ηαθαβάξαο,
21)Θ.Σέηνο,
22)Κ.Καξαπαλαγησηίδεο, 23) Μ. νπκειίδεο, 24) Ν. Σζηακήηξνο,
25)Ε.Παηζίθαο,
26)Γ.Γνπιηίδεο,
27)Ζ.Σζηθιίδεο,
28).Διεπζεξηάδνπ,
29)Ν.Μπέθεο,
30)Π.Παπαδίλα,
31)Α.Απνζηνιφπνπινο, 32).ηνπγηάλλνο.

Απόληες
Γ.
Κάθαξεο,
Η.Υεηκψλαο,
Δ.Ηαθσβίδνπ,
Υ.
Γατηάλνπ,
Η.Κπξαηιίδεο, Α. Καγθειίδεο,
Η.Παπαγηάλλεο,
Α.Μαξθνχιεο,
Γ.Μειηφπνπινο

Παρόληες πρόεδροη Γεκ. & Σοπ. Κοηλοηήηωλ & Δθπρόζωποη Σοπ. Κοηλοηήηωλ
Δ.Γθφγθα, Υ.Κεραΐδεο, Ν. Αγγέινπ, Α. Βνξγηαδίδνπ

Απόληες πρόεδροη Γεκ. & Σοπ. Κοηλοηήηωλ
& Δθπρόζωποη Σοπ. Κοηλοηήηωλ
.Κσηζηαληήο, Ν.Γεξνχθεο, Γ.Παπαπεηξίδεο, . Κξνκκχδαο, Δ. Δκκαλνπειίδεο, Ζ.νθηαλίδεο, . Μηζνθέθαινο,
Γ.Ληιηφπνπινο, Α. Πέηξνπ, Υ.ηαθπιίδνπ, Α. Καθαγηάλλεο, Η.ηδεξφπνπινο, Ζ. Μπαηζαξάο, Κ.Πηζηνθίδεο,
Α.Γθεθφπνπινο, .Λπθνζηξάηεο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Δ.Μνηζηφπνπινο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.
Πηηνχιηαο, Κ. Σδήκαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Μ. Σέηνο.

εκείωζε: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρψξεζαλ νη θ.θ. Α.Απνζηνιφπνπινο. Κ.Καξαπαλαγησηίδεο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 672/2016 απφθαζεο πξνζήιζε ν θ. Κ.Καξαπαλαγησηίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 673/2016 απφθαζεο πξνζήιζε ν θ. Ζ.Σζηθιίδεο θαη απνρψξεζαλ νη θ.θ. Ν.Σζηακήηξνο,
Γ.νθηαλίδεο, Ζ.Σζηθιίδεο, Ε.Παηζίθαο, .Διεπζεξηάδνπ, .ηνπγηάλλνο, Γ.Γνπιηίδεο.
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 698/2016 απφθαζεο πξνζήιζαλ νη θ.θ. Γ.νθηαλίδεο, Ζ.Σζηθιίδεο, Ε.Παηζίθαο,
.Διεπζεξηάδνπ, Γ.Γνπιηίδεο θαη απνρψξεζαλ νη θ.θ. Θ.Σέηνο, Ν.Μπέθεο
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 699/2016 απφθαζεο πξνζήιζε ν θ. Θ.Σέηνο θαη απνρψξεζαλ νη θ.θ. Σ.Υαηδεαζαλαζίνπ,
Ε.Παηζίθαο
6) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 705/2016 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Κ.Καξαπαλαγησηίδεο
7) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 706/2016 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Ν.Μσπζηάδεο
8) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 707/2016 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Λ.Αθξηβφπνπινο θαη πξνζήιζε ν θ.
Σ.Υαηδεαζαλαζίνπ
9) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 711/2016 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Σ.Υαηδεαζαλαζίνπ.

ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 17ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 1-12-2016 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ νηθνλνκηθψλ
ηπιηαλνχ Αζιάλνγινπ, πνπ έρεη σο εμήο:
Έρνληαο ππφςε :
Σν αξζ 3 παξ. 1 ηνπ Ν. 2946/2001 πξνβιέπεηαη φηη « νη Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ θαζνξίδνπλ
ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπο, επαξθείο θαη πξφζθνξνπο ρψξνπο , ζηοσς οποίοσς θαη κόλολ
επηηρέπεηαη λα ηνπνζεηνχληαη εηδηθά
δηακνξθσκέλα πιαίζηα γηα ηελ πξνβνιή ησλ
δηαθεκίζεσλ….».
Σν αξζ. 5 παξ. 1 ηνπ Ν. 2946/2001 «Γηα ηελ σπαίζρηα δηαθήκηζε απαηηείηαη
προεγούκελε άδεηα ε οποία τορεγείηαη κε απόθαζε ηοσ Γεκάρτοσ ή ηοσ Προέδροσ ηες
Κοηλόηεηας, χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηέινπο θαη πξνεγνχκελε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο δηαθήκηζεο πνπ πξνβιέπεηαη
ζην αξζ. 15 ηνπ Β.Γ. 24.9/20-10-1958 ¨Πεξί Κσδηθνπνηήζεσο εηο Δληαίνλ Κείκελνλ Νφκνπ ησλ
ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ¨ (ΦΔΚ 171 Α΄), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη».
Σν αξζ. 5 παξ. 2 ηνπ Ν. 2946/2001 «Γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο πξνβνιήο ππαίζξηαο
δηαθήκηζεο ή γηα ηελ ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ δηαθεκίζεσλ ζε ηδησηηθφ θηίξην ή νηθφπεδν,
απαηηείηαη επίζεο θαη ε πξνεγνχκελε γλψκε ηνπ αξκνδίνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ Μλεκείσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, θαζψο θαη ε γλψκε ηεο πξσηνβάζκηαο Δ.Π.Α.Δ…….Οη γλψκεο ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ παξέρνληαη κέζα ζε πξνζεζκία ελφο κελφο απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο
αίηεζεο. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε αλσηέξσ πξνζεζκία , ε άδεηα εθδίδεηαη ρσξίο ηηο γλψκεο
απηέο.».
Σν άξζ. 8 ηνπ Ν. 2946/2001 πξνβιέπεηαη φηη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηα φξηα ηνπ
Γήκνπ ηνπ νπνίνπ ηειέζηεθε ε παξάβαζε κε απφθαζε ηνπ επηβάιεη πξφζηηκν πνπ αλέξρεηαη απφ
500.000 δξρ. κέρξη 10.000.000 δξρ. ή 1.467,35 εσρώ κέτρη 29.347,03 εσρώ, είηε ζηνπο
δηαθεκηζηέο είηε ζηνπο δηαθεκηδφκελνπο πνπ πξνβάιινπλ ππαίζξηα δηαθήκηζε εθηφο ησλ ρψξσλ
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2946/2001.
Σν ππ΄αξηζ. ΓΤ /Δ/1034-01-12-16 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΠεξηβάιινληνοΚαζαξηφηεηαο –Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο / Σκήκα θαζαξηφηεηαο & αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ
ζχκθσλα κε ην νπνίν «ζηνλ θαλνληζκφ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γ. Βέξνηαο φπσο ίζρπε έσο ηηο
13/12/2013 άξζξν 23 αλαγξάθεηαη: 23.1 Απαγνξεχεηαη ε αθηζνθφιιεζε ζε νπνηνπζδήπνηε
ρψξνπο (π.ρ. θάδνπο Μ.Α.Α. θαιάζηα κηθξναπνξξηκκάησλ, ζηχινπο θσηηζκνχ θαη
ζεκαηνδφηεζεο, κλεκεία, δέληξα θιπ) εθηφο απφ ηα εηδηθά ηακπιφ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί γηα ην
ζθνπφ απηφ απφ ηνλ Γ.Β. θαη κφλν κεηά απφ ρνξήγεζε ηεο πξνβιεπφκελεο άδεηαο απφ ηνλ Γ.Β.
θαη αθνχ θαηαβιεζεί ην ζρεηηθφ ηέινο. Αλά παξαβάηε θαη ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο αθίζαο :
ΠΡΟΣΗΜΟ 80€».
Σνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην ηκήκα Αδεηψλ Δκπνξίνπ θαη
Καηαζηεκάησλ ηεο Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Αλ/μεο – Σνπξηζκνχ « Διέγρεη ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ πεξί ππαίζξηαο δηαθήκηζεο… θαη εηζεγείηαη ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ
πξνζηίκσλ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία» ζα
εηνηκάζεη ηα αλάινγα εηζεγεηηθά ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2946/2001(θεθ Α΄ 224/08-10-2001).
Σηο ππ΄αξηζ. 454/2012, 521/2014 Απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Βέξνηαο.
Σν ππ΄αξηζ. 44256/22-11-12 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο καο.
Σν ππ΄αξηζ. 45133/29-11-16 έγγξαθν ηνπ Ποηακόποσιοσ πσρίδωλ ηοσ Ηωάλλε.
Οη κε αξηζ. πξση. 1)9/10-01-12, 2)66/08-03-12, 3)71/13-03-12, 4)79/21-03-12, 5)84/2903-12, 6)105/26-04-12 Δθζέζεηο Βεβαίσζεο Παξάβαζεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο γηα
Παξάλνκε Γηαθήκηζε ή Αθηζζνξχπαλζε ζηελ εηαηξία Ποηακόποσιος . ΠαπαγηάλλεςΝ. ΟΔ
κε Α.Φ.Μ. 997972543.

χκθσλα θαη κε ην αξζ. 8 παξ. 2 ηνπ Ν. 2946/2001 θαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
Βέξνηαο λα θαζνξίζεη ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ θαη λα ην επηβάιεη γηα θάζε κία απφ ηηο
πξναλαθεξζείζεο Βεβαηψζεηο Παξάβαζεο.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Ζ ζπδήηεζε ηνπ παξφληνο ζέκαηνο θαηαρσξήζεθε ζηε ζπδήηεζε ηνπ 2 νπ ζέκαηνο ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα ην νπνίν εθδφζεθε ε ππ’ αξηζ. 673/2016 απφθαζε Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πξφεδξνο: Πηζηεχσ φηη αλαιχζεθε ην ζέκα ηφζν πνιχ, πνπ δελ λνκίδσ φηη πξέπεη λα πάξεη
ην ιφγν θαλείο. Αο πξνρσξήζνπκε ζε ςεθνθνξία. Ζ πξφηαζε ηνπ αληηδεκάξρνπ είλαη
αθηζνξχπαλζε θαη ζηελ αθηζνξχπαλζε ην πξφζηηκν είλαη θαζνξηζκέλν απφ ηνλ Καλνληζκφ
Καζαξηφηεηαο.
πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε θαη ηελ πξφηαζε ηνπ αληηδεκάξρνπ νηθνλνκηθψλ ηπιηαλνχ
Αζιάλνγινπ;
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο θαη ηεο πξφηαζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ νηθνλνκηθψλ ηπιηαλνχ
Αζιάλνγινπ ςήθηζαλ δεθανθηψ (18) δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη: Α. Λαδαξίδεο, Θ. Αγγειίλαο, Β.
Παπαδφπνπινο, Α.ηδεξφπνπινο, Γ.Σξαπεδαλιήο, Θ. Κνξσλάο, .Γηακάληεο, Ν. Μσπζηάδεο,
Π.Σζαπαξφπνπινο, Β.Λπθνζηξάηεο, Μ. Παπατσάλλνπ, Λ.Αθξηβφπνπινο, .Αζιάλνγινπ, Γ.Οξθαλίδεο, Ν.
Μαπξνθεθαιίδεο, Α.ηαθαβάξαο, Θ.Σέηνο, Κ.Καξαπαλαγησηίδεο

Λεπθή ςήθν έδσζαλ πέληε (5) δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη: Σ.Υαηδεαζαλαζίνπ, Υ.Κνχηξαο,
Γ.Κνπινπξηψηεο, Ν.Μπέθεο, Π.Παπαδίλα.
Ο δεκνηηθφο ζχκβνπινο Μ.νπκειίδεο απείρε απφ ηελ ςεθνθνξία ηνπ παξφληνο ζέκαηνο.
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 1-12-2016 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα θαη ηελ πξφηαζε ηνπ αληηδεκάξρνπ νηθνλνκηθψλ
ηπιηαλνχ Αζιάλνγινπ.
2.- Σηο ππ’ αξηζ. 408/2004, 458/2012 θαη 521/2014 απνθάζεηο ηνπ Γ..
3.- Σηο απφ 10-1-2012, 8-3-2012, 13, 21 θαη 29-3-2012, 26-4-2012 Δθζέζεηο Βεβαίσζεο
Παξάβαζεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Γήκνπ Βέξνηαο.
4.- Σελ κε αξ. πξση. 45741/2-12-2016 έλζηαζε ηεο εηαηξίαο «ΠΟΣΑΜΟΠΟΤΛΟ .ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ Ν. Ο.Δ.»
5.- Σν κε αξ. πξση.ΓΤ/Δ/1034/1-12-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο-ΚαζαξηφηεηαοΠνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
6.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
7.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 (Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο), ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ
Ν.3463/2006 (ΚΓΚ) θαη ησλ άξζξσλ 3, 5 θαη 8 ηνπ Ν.2946/2001.
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Όηη νη απφ 10-1-2012, 8-3-2012, 13, 21 θαη 29-3-2012, 26-4-2012 Δθζέζεηο Βεβαίσζεο
Παξάβαζεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Γήκνπ Βέξνηαο πνπ βεβαηψζεθαλ ζηελ εηαηξία
«ΠΟΣΑΜΟΠΟΤΛΟ .-ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ Ν. Ο.Δ.», κε Α.Φ.Μ. 997972543, αθνξνχλ
παξαβάζεηο (άξζξν 23) ηνπ Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο Γήκνπ Βέξνηαο, φπσο απηφο ίζρπε θαηά
ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάβαζεο θαη ζηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη ην αλάινγν πξφζηηκν θαη ν
ηξφπνο επηβνιήο ηνπ.

Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 688 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Σειέκατος Χαηδεαζαλαζίοσ
ΣΑ ΜΔΛΖ
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