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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 6/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα εηθνζηκία (21) ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα 

Δεπηέξα θαη ώξα 19:00 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 

δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ 

Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 6/17.3.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. 

θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεωλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

     Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εωγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ: 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν   

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 14 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο 

2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 15 Υιηνύκεο Αλδξέαο 

3 Βνξδόο Υξήζηνο 16 Μπνγδάλνο Κωλ/λνο 

4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 17 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

5 Ληόληαο Γεώξγηνο 18 ηκώλεο Ηωάλλεο 

6 αξάληε Μαξία 19 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

7 Ενύλε ηέιια 20 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 

8 Πύξξνο Ηωάλλεο 21 Καπιάλεο Θωκάο 

9 Πιηάθνο Αζηέξηνο 22 Γθνιόεο Γεώξγηνο 

10 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 23 Αβέξεο Αζαλάζηνο 

11 νθνηάζηνο Υξήζηνο 24 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

12 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο 25 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

13 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο   

       

 ΑΠΟΝΣΔ  
 

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.  

Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Δεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη 

παξαβξέζεθε νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Ρόθνπ Άλλα, 

Πνιπγύξνπ, β) Μαραηξάο Αλδξέαο, Μεηακόξθωζεο, γ) άξξεο Νηθόιανο, Σαμηάξρε, δ) 

Βαγηωλάο Κωλζηαληίλνο, Οιύλζνπ, ε) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο, ζη) Κπξηώηεο 

Αλαζηάζηνο, Παιαηόρωξαο, δ) Γηάλλνο Αζαλάζηνο, Ρηδώλ. 

Σηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε, ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Φιηνύκεο Αλδξέαο 

απνρώξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξώηνπ ζέκαηνο, θαη ν θ. Δήκαξρνο απνρώξεζε ζηελ αξρή 

ηεο ζπδήηεζεο ηνπ πέκπηνπ ζέκαηνο, θαη δελ επαλήιζαλ κέρξη ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Ζαγγίιαο Δεκήηξηνο, θαη αθνύ πήξε ηελ 

νκόθσλε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζώκαηνο γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο, ιόγν ηεο ζνβαξόηεηαο 

ηεο θαηάζηαζεο, δηάβαζε ηελ επηζηνιή κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ, ην νπνίν αλέθεξε: 

«από ζεηξά εηώλ κεγάιν ηκήκα ηνπ Ννκνύ Χαιθηδηθήο θαη ζεκεξηλήο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο 

Χαιθηδηθήο, ππάγεηαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Εηξελνδηθείνπ Βαζηιηθώλ Θεζζαινλίθεο θαη ζην 

1 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 

2 Βαγηωλάο Αζαλάζηνο 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 1
ν
 

θαηεπείγνλ 
Δπαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο θαηά ηόπνπ αξκνδηόηεηαο 

Δηξελνδηθείνπ Πνιπγύξνπ, Τπνζεθνθπιαθείνπ 

Πνιπγύξνπ θαη Πξωηνδηθείνπ Υαιθηδηθήο 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 121  

ΑΔΑ: 4ΑΘ3ΩΞΜ-Χ
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Πξσηνδηθείν Θεζζαινλίθεο. 

 Ελόςεη ηεο λέαο θαηάζηαζεο πνπ δηακνξθώλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ ηνπ 

Καιιηθξάηε ζηνπο Δήκνπο, παξαηεξείηαη ην θαηλόκελν ν ζεκεξηλόο Δήκνο Πνιπγύξνπ λα πξέπεη 

λα πξνζθεύγεη ή ν ίδηνο ή λα ελάγεηαη ζε δύν δηαθνξεηηθά Εηξελνδηθεία αθελόο ζην Εηξελνδηθείν 

Πνιπγύξνπ θαη αθεηέξνπ ζην Εηξελνδηθείν Βαζηιηθώλ θαη ζε δύν Πξσηνδηθεία απηό ηεο 

Χαιθηδηθήο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, θαη ηνύην επεηδή ε Γαιάηηζηα, ηα Σαλά, ηα Δνπκπηά, ν 

Γαιαξηλόο αλήθνπλ ζηελ θαηά ηόπν αξκνδηόηεηα ησλ Δηθαζηεξίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ 

Υπνζεθνθπιαθείνπ Βαζηιηθώλ. 

 Με ηνλ ίδην ηξόπν θαη νη Δεκόηεο ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ αλαγθάδνληαη λα δηαλύνπλ 

πεξηζζόηεξα ρηιηόκεηξα πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηώζνπλ εξγαζίεο απαξαίηεηεο όπσο γηα λα 

εθδώζνπλ πηζηνπνηεηηθά κε δεκνζίεπζεο δηαζήθεο , κε ιύζεο θαη ηξνπνπνίεζεο εηαηξηώλ ηνπο, 

κε πηώρεπζεο, λα δεκνζηεύζνπλ εηαηξίεο ή ηξνπνπνηήζεηο ηνπο όπσο θαη ζσκαηεία θιπ. , 

εξγαζίεο δειαδή πνπ αθνξνύλ ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.  

 Όκνηα θαη γηα ηελ δηθαζηηθή πξνζηαζία ηνπο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζηξέρνπλ ζηα 

Δηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ ζηεγάδνληαη ζηελ αξρή ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηεο πόιεο θαη 

απαηηείηαη πιένλ κία θαη κηάκηζε ώξα γηα λα κεηαβνύλ ζην Δηθαζηηθό Μέγαξν Θεζζαινλίθεο.  

 Επηπιένλ πξνο άζθεζε ησλ αγσγώλ ηνπο θαη εθηέιεζε ησλ δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ 

απαηηείηαη ην ηξηπιάζην θόζηνο γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ παξαπάλσ δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ, αθνύ 

γηα παξάδεηγκα αληί λα επηδίδεηαη αγσγή ή απόθαζε από δηθαζηηθό επηκειεηή Χαιθηδηθήο 

επηδίδεηαη κε δηθαζηηθό επηκειεηή Θεζζαινλίθεο, θαη θαηά ζπλέπεηα νη πνιίηεο επηβαξύλνληαη κε 

ακνηβή γηα ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε ππέξκεηξα θαη ρσξίο απνρξώληα ιόγν, αθνύ αληί λα κεηαβεί 

επηκειεηήο από ηνλ Πνιύγπξν ζηα Σαλά (19 ρηιηόκεηξα) ζα κεηαβεί από Θεζζαινλίθε (57 

ρηιηόκεηξα) αληί λα κεηαβεί επηκειεηήο από Πνιύγπξν ζηελ Γαιάηηζηα ( 23 ρηιηόκεηξα) ζα 

κεηαβεί επηκειεηήο από Θεζζαινλίθε (40 ρηιηόκεηξα) κε ακνηβή ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα θαη 

ηξηπιάζηα ιόγσ ηεο ρηιηνκεηξηθήο απόζηαζεο. 

 Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δελ αηηηνινγείηαη πιένλ νη δεκόηεο ηνπ εληαίνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ 

θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Χαιθηδηθήο, ελώ δηνηθεηηθά ππάγνληαη ζηνλ Δήκν Πνιπγύξνπ 

θαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα Χαιθηδηθήο θαη ζηελ ΔΟΥ Πνιπγύξνπ, λα ππάγνληαη νη κηζνί ζηα 

Δηθαζηήξηα ηεο Χαιθηδηθήο θαη νη κηζνί ζηα Δηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο, νη κηζνί ζην 

Υπνζεθνθπιαθείν θαη Εηξελνδηθείν Πνιπγύξνπ θαη νη κηζνί ζην Εηξελνδηθείν θαη 

Υπνζεθνθπιαθείν Βαζηιηθώλ. 

 Σεκεησηένλ όηη νπδέλ πξόβιεκα ζα δεκηνπξγεζεί από ηελ ππαγσγή ησλ παξαπάλσ 

πεξηνρώλ (Σαλά, Δνπκπηά, Γαιάηηζηα, Γαιαξηλόο θιπ) ζην Υπνζεθνθπιαθείν Πνιπγύξνπ 

Χαιθηδηθήο δηόηη: 

α) νη παξαπάλσ πεξηνρέο δελ έρνπλ ππαρζεί αθόκε ζηνλ Ο.Κ.Χ.Ε. 

β) ελόςεη ηεο θήξπμεο όισλ ησλ πεξηνρώλ ηεο ρώξαο ππό θηεκαηνγξάθεζε απαηηείηαη εληαία 

ιεηηνπξγία θαη αξκνδηόηεηα ησλ θηεκαηνινγηθώλ γξαθείσλ πνπ ζα ζπζηαζνύλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ δεκνηώλ ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ. 

γ) νκνίσο απαηηείηαη εληαία αξκνδηόηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ΚΟΣΕ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

Ν.3882/2010 ηδίσο ησλ άξζξσλ 21 παξ.1 θαη 19. 

δ) κέρξη θαη ην έηνο 1968 ηα ζπκβόιαηα θαη νη πξάμεηο πνπ ππόθεηληαη ζε κεηαγξαθή θαη 

αθνξνύζαλ πεξηνρέο όπσο ηα Μνπδαληά, ν Άγηνο Μάκαο θιπ. κεηαγξάθνληαλ ζην 

Υπνζεθνθπιαθείν Πνιπγύξνπ θαη κεηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ Μνπδαληώλ 

ζπλέρηζαλ θαη κεηαγξάθνληαη κέρξη θαη ζήκεξα ζηα Μνπδαληά, ρσξίο λα δεκηνπξγεζεί νπδέπνηε 

πξόβιεκα από ηελ κεηαβνιή απηή, ε νπνία ην κόλν απνηέιεζκα πνπ επέθεξε ήηαλ ε εμππεξέηεζε 

ησλ θαηνίθσλ ηνπ Δήκνπ Μνπδαληώλ. 

 Επεηδή αδηθαηνιόγεηα ζπκβαίλνπλ όια ηα παξαπάλσ κε κόλν απνηέιεζκα ηελ 

ηαιαηπσξία θαη ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ δεκνηώλ ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ δεηνύκε ηελ 

ππαγσγή ησλ παξαπάλσ πεξηνρώλ ζηελ ηνπηθή αξκνδηόηεηα ηνπ Εηξελνδηθείνπ θαη 

Υπνζεθνθπιαθείνπ Πνιπγύξνπ Χαιθηδηθήο θαη ηνπ Πξσηνδηθείνπ Χαιθηδηθήο, ώζηε νη δεκνηηθέο 

απηέο θνηλόηεηεο λα ππαρζνύλ δηθαζηηθά εθεί όπνπ αλήθνπλ θαη δηνηθεηηθά. 

ΑΔΑ: 4ΑΘ3ΩΞΜ-Χ
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  Τν Δ.Σ. αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, αθνύ έιαβε ππόςε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ςεθνθνξηώλ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

 

 Εεηάκε ηελ ππαγωγή ηωλ παξαπάλω πεξηνρώλ (αλά, Γνπκπηά, Γαιάηηζηα, 

Γαιαξηλόο θιπ) ζηελ ηνπηθή αξκνδηόηεηα ηνπ Δηξελνδηθείνπ θαη Τπνζεθνθπιαθείνπ 

Πνιπγύξνπ Υαιθηδηθήο θαη ηνπ Πξωηνδηθείνπ Υαιθηδηθήο, ώζηε νη δεκνηηθέο απηέο 

θνηλόηεηεο λα ππαρζνύλ δηθαζηηθά εθεί όπνπ αλήθνπλ θαη δηνηθεηηθά. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 121/2011. 

 

 

Αθνύ ηειείωζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπωο παξαθάηω: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Υπνγξαθή                Υπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 22-3-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ 

ΑΔΑ: 4ΑΘ3ΩΞΜ-Χ


