
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 

2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 18/14.10.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. 

Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται  ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Δέας Παύλος 16 Τσινάς Αργύριος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Κανταράς Αναστάσιος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Παπούλιος Ιωάννης 

6 Καραφουλίδης Αναστάσιος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ματθαίου Αθανάσιος 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ξάκης Ιωάννης 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Ζιούπου Άννα 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Χριστιανού Αγγελική 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25 Δημητριάδης Χρήστος 

12 Σαράντη Μαρία 26 Πάνος Ιωακείμ 

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Γκλάβας Γεώργιος 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο κ. Νικήτας Κατσακιώρης, Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου, ο κ. Εμμανουήλ 

Σειράς, Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας, η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Φωτεινή 

Μπόλματη και ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. ΔέαςΠαύλος  και Λιόντας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την 

συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν επανήλθαν μέχρι το πέρας 

της συνεδρίασης. 

 

Αριθμός θέματος:7ο  Εξέταση αίτησης κ. Θωμαϊδη Βίκτωρα για διαγραφή 

προστίμου 

Αριθμός Απόφασης :272  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 7ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος  
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τόνισε: «με την από 19-8-2014 αίτησή του, ο κ. Θωμαΐδης Βίκτωρας ζητά την διαγραφή του 

προστίμου ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ, που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθ. 386/2012 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η αρμόδια υπηρεσία εσόδων και περιουσίας του Δήμου, με το με Αριθ. Πρωτ.: 

15525/18-9-2014 αναφέρει ότι: «Με αφορμή την παραπάνω αίτηση, σας ενημερώνουμε ότι το 

ανωτέρω πρόστιμο επιβλήθηκε στον κ. Θωμαϊδη Βίκτωρα διότι, όπως διαπιστώθηκε από το 

Αστυνομικό Τμήμα Πολυγύρου και μας κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 1020/2329/3-β'/18-08-

2012 έγγραφό του, λειτουργούσε αντικείμενο υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΚΑΝΤΙΝΑ” χωρίς άδεια λειτουργίας της Αρμόδιας Αρχής, και χωρίς άδεια τοποθέτησης 

τραπεζοκαθισμάτων και πώλησης ποτών και αναψυκτικών, στην παραλία Βατοπεδίου 

Χαλκιδικής(Στις καντίνες δεν προβλέπεται  ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων). 

Το πρόστιμο των 1.000 ευρώ επιβλήθηκε με την υπ' αριθμ. 386/28-09-2012 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, βάση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ.1 και 2 του 

Ν.2323 (ΦΕΚ 145/Α/13-7-95) το οποίο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.3377/2005. 

Με την υπ' αριθμ. 228/30-5-2012 απόφαση του Δ.Σ. Πολυγύρου αποφασίστηκε να 

παραχωρηθεί δημοτικός χώρος 150 τ.μ. για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στη θέση 

«Αλατόμπαρα» με δημοπρασία, αλλά καμία δημοπρασία δεν προκηρύχθηκε και ουδέποτε 

παραχωρήθηκε ο συγκεκριμένος κοινόχρηστος  χώρος  στον κ. Θωμαϊδη. Το μόνο που του 

παραχωρήθηκε είναι 100 τ.μ. αιγιαλός για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων, μετά από 

δημοπρασία, με την υπ' αριθμ. 653/27.08.2012 απόφαση Δημάρχου. 

Όσον αφορά την υπαιτιότητα της υπηρεσίας για την καθυστέρηση της έκδοσης άδειας 

λειτουργίας, δεν αποτελεί λόγο διαγραφής του προστίμου και σε κάθε περίπτωση αρμόδια να 

κρίνουν είναι τα δικαστήρια. Εξάλλου η παραχώρηση του χώρου για έκδοση άδειας σταθερής 

καντίνας, όπως προαναφέρθηκα, ουδέποτε έγινε και συνεπώς τέτοια άδεια εκ των πραγμάτων 

ήταν αδύνατο να εκδοθεί». 

Προτείνουμε λοιπόν να απορριφθεί το αίτημα του κ. Θωμαΐδη και να μη διαγραφεί το 

πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ, καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα της αρμόδιας υπηρεσίας του 

Δήμου Πολυγύρου». 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την από 19-8-2014 αίτηση του κ. 

Θωμαϊδη Βίκτωρα και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α 
 

Να απορριφθεί το αίτημα του κ. Θωμαΐδη και να μη διαγραφεί το 

πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ, καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα της αρμόδιας 

υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 272/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 30-10-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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