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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 15/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή ενάτη (29η) Μαΐου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτρoπή, λόγω του κατεπείγοντος του θέµατος. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3. 

Σαράντη Μαρία, 4. Πλιάκος Αστέριος, 5. Παπανικολάου Ευτυχία,  τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Σταµούδης Ελευθέριος, 2. Θωµάς Καπλάνης, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 

 

Αριθµός θέµατος: 2ο  Εξώδικο συµβιβασµό προστίµου 

Αριθµός Απόφασης: 144 

     

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος µετά την αποδοχή των µελών της 

Επιτροπής να συζητηθεί λόγω του κατεπείγοντος και τόνισε ότι σύµφωνα µε τις υπ’ αριθ. 

2442/2014 και 2454/2014 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, καλείται ο ∆ήµος 

να παραστεί ενώπιον της ∆.Ο.Υ. Πολυγύρου για τη συζήτηση των από 22/11/2010 

αιτηµάτων του πρώην ∆ήµου Ανθεµούντα για διοικητική επίλυση της διαφοράς που 

αφορά τις υπ’ αριθ. 76/25-08-2010 και 77/25-8-2010 αποφάσεις επιβολής προστίµου και 

τον συµβιβασµό προστίµου στο 1/3 του ποσού. 
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Σύµφωνα µε την από 29/05/2014 γνωµοδότηση του δικηγόρου του ∆ήµου κ. Ζούνη 

Κων/νου, η συµβιβαστική πρόταση της ∆.Ο.Υ. Πολυγύρου συνίσταται στη µείωση των 

προστίµων κατά το 1/3, η οποία είναι προς το συµφέρον του ∆ήµου καθ’ όσον περαιτέρω 

προσφυγή στα δικαστήρια δεν θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσµα. Για το λόγο αυτό εισηγείται 

την αποδοχή από το ∆ήµο την συµβιβαστική πρόταση ως συµφέρουσα προς αυτόν. 

Η Επιτροπή µετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών της και αφού έλαβε 

υπόψη της όλα τα έγγραφα, την από 29/05/2014 γνωµοδότηση του δικηγόρου του ∆ήµου, κ. 

Ζούνη Κων/νου, όπως επίσης και την διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1εδ.ιγ του Ν. 3852/2010 , 

σύµφωνα µε την οποία αποκλειστικά αρµόδια για την άσκηση των ένδικων µέσων και κατ΄ 

αντιδιαστολή και για την µη άσκηση αυτών είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ενώ 

τέλος πρόκειται για διαφορά που επιδέχεται παραίτηση από τα ένδικα µέσα, γιατί δεν 

πρόκειται για µισθολογική διαφορά, καθώς και το γεγονός ότι η συµβιβαστική πρόταση 

είναι προς το συµφέρον του ∆ήµου. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

 

1) Εγκρίνει τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε από τον ∆ήµαρχο να γίνει η σηµερινή 

έκτακτη συνεδρίαση και ειδικότερα το κατεπείγον διεκπεραίωσης των αναφερόµενων 

στην ηµερήσια διάταξη θεµάτων. 

2) Αποδέχεται την συµβιβαστική πρόταση της ∆.Ο.Υ. Πολυγύρου και τη µείωση των 

προστίµων κατά το 1/3 γιατί είναι προς το συµφέρον του ∆ήµου και αποφασίζει να 

παραιτηθεί ο ∆ήµος και να µην ασκήσει οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο µέσο 

κατ’ αυτών. Εξουσιοδοτεί δε για τον σκοπό αυτό τον ∆ήµαρχο, ώστε να υπογράψει κάθε 

απαιτούµενο έγγραφο. 
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3) Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση σε βάρος του 02.00.6821 τίτλο «Φορολογικά 

πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης» του προϋπολογισµού του έτους 2014. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  144/ 2014 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  29η Μαΐου 2014 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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