
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 15/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, 

ημέρα Δευτέρα 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. 15/23.9.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε 

στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο 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 προσκλήθηκε και 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Σιμώνης Ιωάννης 10 Λιόντας  Γεώργιος 

2 Βορδός Χρήστος 11 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

3 Ζούνη Στέλλα 12 Κανταράς Αναστάσιος 

4 Ματέας Γεώργιος 13 Παπούλιος Ιωάννης 

5 Κυριάκου Ιφιγένεια 14 Λαφαζάνης Βασίλειος 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 15 Πάνος Ιωακείμ 

7 Σιδέρης Νικόλαος 16 Τσινάς Αργύριος 

8 Σαράντη Μαρία 17 Χριστιανού Αγγελική 

9 Λακρός Αλέξανδρος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 

3 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Δέας Παύλος 

5 Δημητριάδης Χρήστος 

6 Φυλαχτός Χρήστος 

7 Γκλάβας Γεώργιος 

8 Ματθαίου Αθανάσιος 

9 Ξάκης Ιωάννης 

10 Ζιούπου Άννα 

 

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 

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

Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος του Τ.Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος Κλαμούρης και ο 

Πρόεδρος της Δ.Κ Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς. 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αργύριος Τσινάς αποχώρησε από την αρχή της συζήτησης των 

ανακοινώσεων και δεν επανήλθε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. 

Αριθμός θέματος: 15 Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου σε πολίτη λόγω 

πρόκλησης φθοράς σε δημοτικό κάδο ανακύκλωσης 

Αριθμός Απόφασης :344  

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 15ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος τόνισε: «με το με 

Αριθ. Πρωτ.: 11390/22-6-2015έγγραφό του ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Πολυγύρου κ. Στέργιος 

Γκόγκος ενημερώνει τον Δήμο για τα παρακάτω: Στις 4/6/2015 διερχόμενος την  παραλιακή οδό 

Καλυβών –Γερακινής  μαζί με εργολήπτη συνεργάτη του Δήμου μας, διαπίστωσα ότι εργαζόμενος σε 
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κατοικία μαζί με υπαλλήλους ιδιώτη που αντικατέστησαν τζάμια στην εν λόγω κατοικία έσερναν Δημοτικό 

κάδο ανακύκλωσης μέσα στο οικόπεδο φορτωμένο με μεγάλη ποσότητα σπασμένων τζαμιών και με 

αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά ο κάδος (σπάσιμο τροχών ). 

Ο υπάλληλος (φύλακας) μου έδωσε τα στοιχεία του ιδιοκτήτη της οικίας  (ΤΣΙΩΝΤΣΙΑ ΕΛΕΝΗ 

του Γεωργίου) και κανένα άλλο στοιχείο (ήταν αλλοδαπός και δεν μιλούσε καλά τα ελληνικά). Οι άλλοι 

δυο  εργαζόμενοι αρνήθηκαν να μας δώσουν οποιοδήποτε στοιχείο ή εξήγηση.      

Λίγες μέρες μετά επικοινώνησα με τον υιό της κ. ΤΣΙΩΝΤΣΙΑ κύριο Νίκο Ανθεμίδη 

( πάροδος Φιλελλήνων 44 Πανόραμα τηλ.6972099293) τον οποίο ενημέρωσα για το συμβάν και του 

δήλωσα ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να καταλογίσει  την ζημία του κάδου και να επιβάλλει και 

πρόστιμο για την φθορά, δεδομένου ότι οι δημότες δεν έχουν δικαίωμα να μετακινούν τον κάδο εντός του 

οικοπέδου τους και να τον φορτώνουν με αποτέλεσμα να καταστραφεί . 

Ο κ. Νίκος Ανθεμίδης δήλωσε ότι θα εξετάσει το θέμα και δεν επικοινώνησε με το Δήμο μέχρι 

σήμερα. 

Παρακαλώ για την επιβολή σχετικού προστίμου και αποζημίωσης του κάδου. 

Το ΑΦΜ της κ  ΤΣΙΩΝΤΣΙΑ ΕΛΕΝΗΣ  είναι:  059305975. 

Δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη αυτή η συμπεριφορά η οποία θα πρέπει να 

καταλάβουν οι πολίτες ότι δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς στο να καταστρέφεται η 

περιουσία που με τόσο κόπο αποκτάται, έτσι λοιπόν σύμφωνα με τις διατάξεις του 13 Α του 

κανονισμού που έχουμε ψηφίσει, θα πρέπει ο κύριος αυτός να πληρώσει και τον κάδο, ο οποίος 

τιμολογείται στα 300€ και να του επιβληθεί και ένα πρόστιμο 200€. Εισηγούμαι λοιπόν, την 

επιβολή προστίμου 500,00€, για να συμμορφωθούν και να μην ξαναέχουμε αυτά τα θλιβερά 

φαινόμενα.»  

Τον λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος: «Κανονικά πρέπει να πάει και εισαγγελέα για φθορά 

ξένης περιουσίας και μάλιστα του Δημοσίου. Έχει δημοσιευθεί κανονικά ο κανονισμός, γιατί 

είναι κανονιστική διάταξη. Οπότε έχουμε δικαίωμα επιβολής προστίμου, και εφόσον οι 

εργασίες έγιναν κατ’ εντολή της κυρίας, το πρόστιμο πρέπει να επιβληθεί σωρευτικά και στους 

δυο αλληλέγγυους και εις ολόκληρο. Επιβάλλεται λοιπόν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο εις 

βάρος αμφοτέρων. Της κυρίας και του φύλακα» 

Τον λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωάννης Παπούλιος: «Συγγνώμη, δεν 

κατάλαβα καλά. Το πρόστιμο θα επιβληθεί στην κυρία που είχε τους αλλοδαπούς; Ψηφίζω 

λευκό, δεν το γνωρίζω, να πάει δικαστικώς.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το με Αριθ. 

Πρωτ.: 11390/22-6-2015 έγγραφο του Γ.Γ. Δήμου Πολυγύρου, τον κανονισμό επιβολής 

προστίμων και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Την επιβολή προστίμου 500,00 €, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο εις βάρος 

αμφοτέρων της κυρίας ΤΣΙΩΝΤΣΙΑ ΕΛΕΝΗΣ του Γεωργίου και του φύλακα του εξοχικού 

της στην Γερακινή Χαλκιδικής, λόγω πρόκλησης φθοράς σε δημοτικό κάδο ανακύκλωση. 

Επί της απόφασης ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωάννης Παπούλιος ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 344/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 21-10-2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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