
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 της 1/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  

  Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 1/17.1.2016 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 Παπούλιος Ιωάννης 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Λαφαζάνης Βασίλειος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Ματθαίου Αθανάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Χριστιανού Αγγελική 

5 Ζούνη Στέλλα 19   

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20   

7 Ματέας Γεώργιος 21   

8 Φυλαχτός Χρήστος 22   

9 Σαράντη Μαρία 23   

10 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  24   

11 Ζαβράκογλου Άγγελος 25   

12 Κυριάκου Ιφιγένεια 26   

13 Λιόντας  Γεώργιος    

14 Κανταράς Αναστάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δέας Παύλος 

2 Γκλάβας  Γεώργιος 

3 Σιδέρης Νικόλαος 

4 Δημητριάδης Χρήστος 

5 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

6 Τσινάς Αργύριος 

7 Ζιούπου  Άννα 

8 Πάνος Ιωακείμ 

9 Ξάκης Ιωάννης 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

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

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος 

της Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. 

Χρήστος Γκαρανάτσιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. Ιωάννης Καγιακεϊσίδης, 

και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 
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Αριθμός θέματος : 2ο 

έκτακτο 

Ανάκληση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και 

διοικητικές κυρώσεις 

Αριθμός Απόφασης : 2  

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εισηγούμενος το 2ο 

κατεπείγον θέμα, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος 

και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος 

καθώς θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον Δήμο και έδωσε το 

λόγο στον εισηγητή Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος τόνισε: «Με το υπ’ αριθ. 

1020/2654/9β-2016 έγγραφο του Α.Τ. Πολυγύρου μα ενημερώνει ότι στις 6/8/2016 

διαπιστώθηκε ότι στην καντίνα της κας Κυτταρίδου  Ελισάβετ του Αθανασίου βρέθηκαν να 

εργάζονται ο κ. Παλαιολόγου Νικόλαος του Κωνσταντίνου ως προσωρινά υπεύθυνος και ο κ. 

Κυτσινός Ευστράτιος του Δημητρίου στερούμενοι αδειών εργασίας. 

Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες και 

αντιστοιχεί μία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο. (παρ.4 άρθρο 22 Ν. 4264/14 (ΦΕΚ 

118/15.05.2014 τεύχος Α΄) 

Η άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου ανακαλείται υποχρεωτικά από την αρχή που την 

έχει εκδώσει, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη λόγου για τον οποίο η χορήγηση της άδειας στο 

συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έπρεπε να γίνει ή διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο από 

αρμόδια υπηρεσία ότι δεν υφίσταται πλέον μία από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται 

για τη χορήγηση αυτής. 

β) Εάν διαπιστωθεί ότι η άσκηση του υπαίθριου εμπορίου διενεργείται από πρόσωπο 

που δεν αναπληρώνει νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 24 του Ν. 

4264/14, τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας. 

γ) Στην περίπτωση της με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβασης της άδειας, εκτός από τη 

νόμιμη αναπλήρωση. (παρ. 2 άρθρο 32 Ν. 4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α΄) 

Άρα σύμφωνα με τα παραπάνω, πρέπει να ανακληθεί η υπ’ αριθ. 570/25-6-2015 άδεια 

άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου της κας Κυτταρίδου Ελισάβετ του Αθανασίου. 

Εκτός της ανάκλησης της παραπάνω άδειας είναι αναγκαίες και διοικητικές κυρώσεις 

επιβολής προστίμου. Συγκεκριμένα, 

«Τα ποσά των διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν. 

4264/2014 αναπροσαρμόστηκαν ως ακολούθως: 

στ) για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από αυτόν, χωρίς την τήρηση 

των διατάξεων του Ν. 4264/2014, πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.» 

για τις παραπάνω παραβάσεις κλήθηκε με συστημένες επιστολές η κα Κυτταρίδου, τις 

οποίες δεν παρέλαβε και επιστράφηκαν στο Δήμο. 

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαι στο Δ.Σ. την ανάκληση της παραπάνω άδειας και την 

επιβολή των διοικητικών προστίμων όπως προβλέπεται από το Νόμο. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη την παρ. 5 του άρθρου 22 και την παρ. 

2 του άρθρου 32 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α΄), την αριθ. 570/25-6-

2015 άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου της κας Κυτταρίδου Ελισάβετ του 

Αθανασίου και μετά το διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

- Την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης 
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- Την ανάκληση της αριθ. 570/25-6-2015 άδειας υπαίθριου εμπορίου 

«ΚΑΝΤΙΝΑ» της κας Κυτταρίδου Ελισάβετ του Αθανασίου. 

- Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 300,00 €. 

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 2/2017 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 22-2-2017 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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