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Πληροφ. : κ.  Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                   Από το πρακτικό της  16 - 9 - 2013 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 325/2013 
 
ΘΕΜΑ: Επιβολή και καθορισµός προστίµου στην Πανίδου Ελισσάβετ του Ιωάννη και της Ειρήνης 
για παραβίαση της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2946/01 περί ξενόγλωσσων επιγραφών.     
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 16ην του µήνα Σεπτεµβρίου του 
έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00 µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 14410/12-9-2013 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, 
Γρούγιος Ηλίας, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Καζαντζίδης Γεώργιος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, 
Καρράς Ευστράτιος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος,  Λεµονίδου ∆έσποινα, Σάββα Αικατερίνη, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοΐδης Χαράλαµπος, Λαδάς Παράσχος, Παυλίδου Λαµπρινή, Τσιριγώτης  
Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Πατσιάς Γεώργιος, Κουσίδης Γεώργιος, Σιώπης 
Κωνσταντίνος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Τσακαλίδης Ηρακλής, Σαπρανίδου Σωτηρία.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. 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  
παρέστη µόνο ο κ Κεσόγλου Παύλος, πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων.  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 24ον Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆ήµαρχος έθεσε υπ’ όψιν των 
µελών ότι  

Έχοντας υπ’ όψη µας: 
1. Το υπ΄ αριθµό 1020/11093/88/24-8-2013 έγγραφο του Αστυνοµικού Τµήµατος 
Αµπελοκήπων σύµφωνα µε το οποίο στις 5/7/2013 διαπιστώθηκε ότι στο κατάστηµα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια» ιδιοκτησίας της Σταυρίδου Ειρήνης του 
ανδρέα και της Σουλτάνας υπήρχε ανηρτηµένη ξενόγλωσση επιγραφή µε την 
επωνυµία «Limbo», κατά παράβαση της παρ. 1, του άρθρου 6, του Ν 2946/2001 
(…….1. Οι επιγραφές µε τις οποίες προσδιορίζεται η θέση, η διεύθυνση, η ιδιότητα ή η 
επαγγελµατική δραστηριότητα φυσικού προσώπου, ή η επωνυµία και το αντικείµενο 
δραστηριότητας, ενώσεως φυσικών προσώπων ή νοµικών προσώπων δηµοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου γράφονται υποχρεωτικώς στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται 
επιπρόσθετη αναγραφή της επιγραφής σε άλλη γλώσσα µε µικρότερα στοιχεία. …….) 
και ασκήθηκε παράβαση σε βάρος της Πανίδου Ελισάβετ του Ιωάννη και της Ειρήνης, 
Γ.Χαλκίδη 2, ΑΦΜ 156178064, ∆.Ο.Υ. Νεαπόλεως. 

2. Την παρ. 2, του άρθρου 6 του Ν 2946/2001 όπου αναφέρεται ότι: ( …Σε όσους 
παραβαίνουν τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις της προηγούµενης 
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παραγράφου , επιβάλλεται πρόστιµο ύψους διακοσίων χιλιάδων έως δύο 
εκατοµµυρίων (200.000 - 2.000.000 δραχµών, ήτοι 586,94 € εως 5.869,41 €), 
ανάλογα µε τις περιστάσεις και τη βαρύτητα της παράβασης, υπέρ του ∆ήµου ή 
Κοινότητας. Για την επιβολή και την είσπραξη του ανωτέρω προστίµου, εφαρµόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8).  

3. Την παρ. 2 του άρθρου 8 (διοικητικές κυρώσεις) του Ν 2946/2001 όπου αναφέρεται 
ότι το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου και 
εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων και 
αποδίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού. 

ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ 

Για την επιβολή και καθορισµό προστίµου ( παρ. 2, του άρθρου 6 του Ν 2946/2001) στην 
Πανίδου Ελισάβετ του Ιωάννη και της Ειρήνης, Γ.Χαλκίδη 2, ΑΦΜ 156178064, ∆.Ο.Υ. 
Νεαπόλεως, για παράβαση της παρ. 1, του άρθρου 6, του Ν 2946/2001 περί ξενόγλωσσων 
επιγραφών.  

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου  
 
                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                        Οµόφωνα 
 
Α). Καθορίζει και επιβάλλει πρόστιµο ποσού 586,94€ ( παρ. 2, του άρθρου 6 του Ν 2946/2001) 
στην Πανίδου Ελισάβετ του Ιωάννη και της Ειρήνης, Γ.Χαλκίδη 2, ΑΦΜ 156178064, ∆.Ο.Υ. 
Νεαπόλεως, για παράβαση της παρ. 1, του άρθρου 6, του Ν 2946/2001 περί ξενόγλωσσων 
επιγραφών 

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

                  
                         Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 325/2013 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                                           Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                                    Αµπελόκηποι  17 - 9 - 2013 
 
                                                                       Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                          Ο Πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος                           
 


