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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος                                                        Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                Από το πρακτικό της  7 – 5 - 2012 
                                                                                                             συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689 και 690 
 
Αριθ.  Απόφ. 154/2012 
 

ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίµου για παράνοµη άσκηση στάσιµης καντίνας κατόπιν βεβαίωσης 
παράβασης από το Αστυνοµικό Τµήµα Μενεµένης.  
   
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 7η του µήνα Μαϊου του έτους 
2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 5861/3-5-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από 
το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς 
Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, Μεζίκης Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, 
Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Πατσιάς Γεώργιος, 
Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Κατσαρός Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου 
Λαµπρινή,  Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σιώπης Κωνσταντίνος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αγοραστός 
Κωνσταντίνος, Σάββα Αικατερίνη.  
 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά 
κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά 
δεν παρέστησαν, οι κκ. Κεσόγλου Παύλος, πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων 
και Μανωλόπουλος Βασίλειος πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο έκτ. θέµα της ηµερήσιας διάταξης, και έθεσε υπόψη του 
Συµβουλίου ότι, σχετικά µε το θέµα σας γνωρίζουµε ότι, σύµφωνα µε τον Ν.3852/10 αρθ.94 
§6 αρ.30 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης», µεταβιβάζεται στους δήµους η αρµοδιότητα της χορήγησης 
αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου που ανήκε στη ∆/νση Εµπορίου της Νοµαρχίας 
Θεσ/νίκης έως 31-12-2010.  

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 §4 του Ν.3377/05  για την άσκηση υπαίθριου (πλανοδίου-
στάσιµου) εµπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται από το αρµόδιο κατά 
τόπο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την γνωµοδότηση της Επιτροπής Υπαιθρίου 
Πλανοδίου Εµπορίου και  της  αντίστοιχης Επιτροπής Υπαιθρίου Στάσιµου Εµπορίου. 

Στις παρ.1 & 2 του άρθρου 5 του Ν.2323/95 , όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το 
άρθρο 3 του Ν.3377/2005,ορίζονται τα ακόλουθα: 
 «1. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στον Αγορανοµικό  
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Κώδικα (ν.δ. 136/1946, ΦΕΚ 298 Α') για τις παρακάτω παραβάσεις, επιβάλλεται 
µόνο η διοικητική κύρωση του προστίµου, ως εξής: 
α) για έλλειψη άδειας, πρόστιµο χιλίων (1.000) ευρώ, 
β) για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, µη τήρηση ωραρίου, µη αυτοπρόσωπη προσέλευση, 
µη τοποθέτηση ζυγού σε εµφανές σηµείο, µη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν 
µε τις ενδείξεις της τιµής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του 
προϊόντος, καθώς και µη αναγραφή της αληθούς προέλευσης αυτού και µη 
τοποθέτηση ειδικής πινακίδας µε τον αριθµό της άδειας και το όνοµα του 
κατόχου της, πρόστιµο τριακοσίων (300) ευρώ, για καθεµία από τις ανωτέρω 
παραβάσεις και 
γ) για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που 
προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000)€ 
 
2. Για τις παραβάσεις που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1, µε απόφαση της 
αρχής που χορηγεί τη συγκεκριµένη άδεια, επιβάλλεται πρόστιµο από τριακόσια 
(300) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της 
παράβασης. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται το αργότερο µέσα σε ένα 
µήνα από την ηµεροµηνία βεβαίωσης της παράβασης από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα. 
 
Σε περίπτωση που διαπραχθούν περισσότερες από τρεις παραβάσεις, το πρόστιµο  
διπλασιάζεται και η αρµόδια αρχή µπορεί να ανακαλεί, προσωρινά ή οριστικά, την άδεια. 
Τα πρόστιµα επιβάλλονται αµέσως, µετά τη βεβαίωση της παράβασης από τα αρµόδια 
ελεγκτικά όργανα που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου αυτού». 
Με τα υπ΄αριθµ.πρωτ.1020/4/461/3-β & 1020/4/461/4-β έγγραφα του Αστυνοµικού Τµήµατος 
Μενεµένης διαβιβάστηκαν στο ∆ήµο δύο (2) βεβαιώσεις παραβάσεων σε βάρος του 
Πανταζόπουλου Νικόλαου του Στεφάνου για  τον οποίον έχει χορηγηθεί η υπ΄άριθµ.9/23-2-
2012 άδεια άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου τύπου Β΄ (µε αντικείµενο 
δραστηριότητας κινητή καντίνα) και διαπιστώθηκε να έχει τροποποιήσει τους όρους 
κατεχόµενης αδείας από κινητή καντίνα σε  στάσιµη . 
 
Εισηγούµαστε  να επιβάλετε για κάθε µία εκ των ανωτέρω  παραβάσεων  και σε βάρος του 
ανωτέρω, πρόστιµο  από 300,00€  εως 5.000,00€ σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 
 
                                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Κατά πλειοψηφία  
Με ψήφους 23 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, Μεζίκης 
Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος 
Σωτήρης, Πατσιάς Γεώργιος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης 
Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος), 5 αποχές 
(Κατσαρός Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή,  Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας 
Ηλίας).  
 
Α) Εγκρίνει την επιβολή προστίµου σε βάρος του Πανταζόπουλου Νικόλαου του Στεφάνου για  
τον οποίον έχει χορηγηθεί η υπ΄άριθµ. 9/23-2-2012 άδεια άσκησης υπαίθριου πλανόδιου 
εµπορίου τύπου Β΄ (µε αντικείµενο δραστηριότητας κινητή καντίνα) και διαπιστώθηκε να έχει 
τροποποιήσει τους όρους κατεχόµενης αδείας από κινητή καντίνα σε  στάσιµη πρόστιµο ως εξής: 

1. για τη βεβαιωµένη παράβαση µε το υπ άριθµ. Πρωτ. 1020/4/461/3-β έγγραφο του 
Αστυνοµικού Τµήµατος Μενεµένης εγκρίνει πρόστιµο ύψους 300,00€ 
2. για τη βεβαιωµένη παράβαση µε το υπ άριθµ. Πρωτ.  1020/4/461/4-β έγγραφο του 
Αστυνοµικού Τµήµατος Μενεµένης εγκρίνει πρόστιµο ύψους 300,00€ 
 

       Β).  Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 154/2012 
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Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                           
                                       Ακριβές  Απόσπασµα  
                                      
                                       Αµπελόκηποι 9 - 5 -2012                                                
                                                
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος   
 
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 


