ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 379/2010
Περίληψη
Επιβολή
και
καθορισμός
ύψους
προστίμου στη Μαρία Βλάχου για
ουσιώδη τροπ/ση υγειονομικών όρων
άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
Σήμερα 7 Ιουνίου του έτους 2010 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 3-6-2010 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.
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Παρόντες
Δάσκαλος
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Τσαπαρόπουλος
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Παπαστεργίου
Κάκαρης
Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης
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Aπόντες
Σουμελίδης
Χατζηαθανασίου
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος,
Π. Παυλίδης, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Μ. Τρανίδης, Ι. Ταρασίδης και αποχώρησε ο κ. Χ.
Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης. Ε. Γουναράς, Γ. Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 355/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Ε.
Γουναράς.
4) Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π.
Τσαπαρόπουλος.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 356/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 357/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
7) Κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης
και αποχώρησε ο κ. ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 370/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Παυλίδης, Μ.
Σακαλής.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 372/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Παυλίδης και αποχώρησε
ο Α. Δελαβερίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 374/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 376/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Τσιάρας, Β.
Γιαννουλάκης.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 377/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Τσιάρας και αποχώρησε
ο κ. Γ. Κάκαρης.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 379/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης και αποχώρησε
ο κ. Κ. Συμεωνίδης.
14) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 383/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
15) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 394/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
16) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 397/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το αυτό 19ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-5-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου οικονομικών Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το αρθρ.1 παρ. 6 του Ν. 2323/1995, οι άδειες για άσκηση
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου χορηγούνται από τον Δήμαρχο κατόπιν αποφάσεως
του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.2323/1995 όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 4 του Ν. 3190/2003 και το Κεφ. Η΄ της Κ1/2113/12-9-1995 απόφασης του
Υπουργού Εμπορίου και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3377/2005 οι
παραβάσεις βεβαιώνονται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Υπηρεσίες, αντίγραφο δε
αυτών διαβιβάζεται στον οικείο Ο.Τ.Α για την επιβολή από τον Δήμαρχο προστίμου
από 300 ευρώ έως 5.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της
παράβασης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση τρίτης και εφεξής παράβασης, το πρόστιμο διπλασιάζεται. Σε
περίπτωση περαιτέρω επαναλαμβανομένων παραβάσεων ο Δήμαρχος μπορεί με
απόφαση του να ανακαλεί προσωρινώς ή οριστικώς την άδεια, κατόπιν σύμφωνης
γνώμης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από γνώμη της επιτροπής ή των
φορέων που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 1, κατά περίπτωση.
Στην κ. Βλάχου Μαρία του Θεοδώρου χορηγήθηκε η αριθ. 54η /07-03-2008
Άδεια λειτουργίας σταθερής Καντίνας σε χώρο του Φυλακίου της Δ.Ε.Κ.Ε στο
φράγμα Αλιάκμονος η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 785η /02-12-2008 όμοια.
Το Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας με το αριθ. 1020/16697/38β/19-4-2010
έγγραφο του ενημέρωσε το Δήμο μας, ότι κατά τον γενόμενο την 15-02-2010
αστυνομικό έλεγχο στην Σταθερή Καντίνα που λειτουργεί η ανωτέρω Βλάχου Μαρία
του Θεοδώρου, διαπιστώθηκε ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων
λειτουργίας αυτής της άδειας, τοποθετώντας σε δημοτικό υπαίθριο χώρο , εννέα ( 9 )
τραπεζοκαθίσματα καθώς επίσης και να έχει τοποθετήσει εξωτερικά αυτής δύο ( 2 )
ψυγεία με αλκοολούχα ποτά καθώς και ένα ( 1 ) ψύκτη-μηχανή μπύρας και να
προσφέρει στους πελάτες είδη εκτός των επιτρεπομένων.
Η εν λόγω παράβαση είναι η πρώτη 1η για το έτος 2010.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’
αποφασίσει σχετικά.
Σκουμπόπουλος: Προτείνω το ελάχιστο πρόστιμο που προβλέπεται, δηλαδή €
300,00.
Παυλίδης: Πρόκειται για μια περίπτωση καντίνας που είναι ιδιάζουσα γιατί
δεν λειτουργεί όπως οι άλλες καντίνες αλλά έχει επεκταθεί αρκετά. Στις άλλες
καντίνες που έχουν 1-2 τραπεζάκια και τους γράφει η Δημοτική Αστυνομία βάζουμε
πρόστιμο € 300,00. Αυτή έχει πολλά περισσότερα και θεωρώ ότι πρέπει να μπει πάνω
από 500,00 € πρόστιμο. Πρόκειται για την καντίνα στις Βαρβάρες, στο φράγμα. Το
πρόστιμο που βάλαμε σε όλες τις άλλες καντίνες είναι 300,00 €, που έχουν απ’ έξω 12 τραπεζάκια βάση των καταμετρήσεων που κάνει η Δημοτική Αστυνομία που τα
φωτογραφίζει και τα στέλνει. Αυτή έχει ξεφύγει απ’ τα δεδομένα και προτείνω λίγο
παραπάνω για το αίσθημα του δικαίου.
Δελαβερίδης: Μόνο την κα Βλάχου Μαρία του Θεοδώρου βλέπω συνέχεια.
Αυτή μόνο πληρώνει πρόστιμα. Διερωτώμαι, δεν υπάρχουνε άλλες καντίνες που
έχουνε τραπεζοκαθίσματα; Να μην σας αναφέρω εγώ. Πού να τους βρούμε; Δεν
θέλουμε να τους βρούμε. Εγώ διαφωνώ γιατί πάντα βλέπω την Βλάχου Μαρία. Δεν
ξέρω ποια είναι αλλά συνέχεια σε αυτήν βλέπω να επιβάλουμε πρόστιμα. Στο
εισηγητικό «για πρώτη φορά φέτος». Εγώ διαφωνώ. Να επιβάλλεται πρόστιμο ή
όλους ή σε κανέναν.

Παυλίδης: Βγαίνει κάθε χρόνο η Δημοτική αστυνομία και όταν υπάρχει
καταγγελία για τις άδειες της Νομαρχίας βγαίνει και η τροχαία. Μια φορά που βγαίνει
το χρόνο η Δημοτική Αστυνομία φέρνει για όλους πρόστιμα γιατί όλοι ξέρουμε τι
συμβαίνει. Αν υπάρχει όμως έκτακτη καταγγελία, πάει η τροχαία και γράφει.
Διαμαντής: Θα ψηφίσω λευκό. Η δημοτική αστυνομία να κάνει σωστά τη
δουλειά της και ελέγχει όλες τις καντίνες.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του αντιδημάρχου κ. Π.
Παυλίδη;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Π. Παυλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Α. Τσιάρας, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Α.
Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου για
επιβολή προστίμου € 300,00;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 8 σύμβουλοι:
Γ. Μιχαηλίδης, Ν. Μωυσιάδης, Ν. Τσιαμήτρος, Μ. Τρανίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Β.
Γιαννουλάκης, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης και ο
πρόεδρος του Τ.Σ. Αγ. Βαρβάρας Σ. Διαμαντής.
Από την ψηφοφορία απουσίαζε ο σύμβουλος Σ. Μηλιόπουλος.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση και πρόταση του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Το αριθ. 1020/16697/38β/19-4-2010 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος
Βέροιας, με το οποίο μας γνωρίζει ότι κατά τον γενόμενο αστυνομικό έλεγχο στις 152-2010 στην σταθερή καντίνα της παραπάνω διαπιστώθηκε ουσιώδης τροποποίηση
υγειονομικών όρων λειτουργίας της.
3.- Την πρόταση του δημ. συμβούλου Χ. Σκουμπόπουλου.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3377/05.

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Α) Καθορίζει το ύψος του προστίμου στη Μαρία Βλάχου, παραβάτη άσκησης
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, στο ποσό των € 300,00.
Β) Εγκρίνει την επιβολή προστίμου ποσού € 300,00 στην παραπάνω
παραβάτη.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 379 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 24- 6 -2010
Η Δήμαρχος
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