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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 9/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιχγπξν, ζήκεξα δέθα νθηψ (18) ηνπ κελφο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα
θαη ψξα 18:00 ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκφζηα
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξψελ Ννκαξρηαθνχ Σπκβνπιίνπ Πνιπγχξνπ, χζηεξα
απφ ηελ κε αξηζ. 9/14.4.2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ
Λεσλίδα, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη παξίζηαηαη ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη φηη ζε ζχλνιν 27 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
14
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
1
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Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Υιηνύκεο Αλδξέαο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ησάλλεο
Πιηάθνο Αζηέξηνο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο

15
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27

Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο
Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
ηκώλεο Ησάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
Γθνιόεο Γεώξγηνο

ΑΠΟΝΣΔ : Οπδείο
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε
ησλ πξαθηηθψλ.
Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ φινη νη Πξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ θαη Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη
παξαβξέζεθε νη Πξφεδξνη ησλ θάησζη Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Μαραηξάο Αλδξέαο,
Μεηακόξθσζεο, β) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο, γ) Βαγησλάο Κσλ/λνο, Οιύλζνπ, δ) Ρόθνπ
Άλλα, Πνιπγύξνπ ε) Μειαλδίλνο Ησαθείκ, Βξαζηάκσλ.
Αξηζκόο ζέκαηνο: 1ν

Λήςε απόθαζεο γηα ηελ επηβνιή ηέινπο αγξνηηθήο νδνπνηίαο

Αξηζκόο Απόθαζεο : 187

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ
Αληηδήκαξρν Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Υξήζην Βνξδό, ν νπνίνο αλέθεξε:
«Σχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν 1825/1989 είλαη δπλαηή κεηά απφ
απφθαζε ηνπ ΓΣ ε επηβνιή ηειψλ θαη εηζθνξψλ γηα ππεξεζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ, θαη ζπληεινχλ ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ.
Σηνλ παιηφ Γήκν Αλζεκνχληα ππήξρε απφθαζε ΓΣ, πνπ πξνέβιεπε ηελ θαηαβνιή απφ
θαιιηεξγεηέο, εηήζηνπ ηέινπο ππέξ αγξνηηθήο νδνπνηίαο αλά ζηξέκκα, κε πνζφ 0,20 € γηα
μεξηθά θαη 0,42 γηα πνηηζηηθά. Δπεηδή ην αγξνηηθφ δίθηπν ζηνλ λέν Γήκν Πνιπγχξνπ είλαη
ηδηαηηέξσο εθηεηακέλν, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ θφζηνο ησλ θαπζίκσλ θαη ηεο ζπληήξεζεο
ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ, δεκηνπξγείηαη ζεκαληηθφ έμνδν πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ
ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΟΤΑ.
Πξνηείλνπκε ηελ επηβνιή εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο 0,20/ζηξ, εληαίν ηέινο ρσξίο
λα μερσξίδεη μεξηθά θαη πνηηζηηθά, ψζηε λα θαιπθζεί κεξηθψο ην θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ
αγξνηηθψλ δξφκσλ. Ζ είζπξαμε ηνπ ηέινπο αγξνηηθήο νδνπνηίαο ζα είλαη εηήζηα, ζα
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θαηαβάιιεηαη θαηά ηνλ κήλα Ηνχιην θαη ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ δήισζε θαιιηέξγεηαο ηνπ θάζε
θαιιηεξγεηή θαη βεβαίσο ζα αθνξά κφλν ηελ ρσξηθή αξκνδηφηεηα πνπ θαιχπηεη ν λένο Γήκνο
Πνιπγχξνπ. Τα πξνβιεπφκελα έζνδα απφ ην ηέινο πξνβιέπνληαη ζε 72.000,00 €» .
Σνλ ιόγν δήηεζε ν αξρεγόο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Κσλζηαληίλνο Μπνγδάλνο:
«Βαζηθά πξφθεηηαη γηα δπλεηηθφ αληαπνδνηηθφ ηέινο, δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν, είλαη φκσο
κηα αλαγθαηφηεηα γηα ηνλ Γήκν καο, ιφγσ ησλ πνιιψλ ρικ αγξνηηθήο νδνπνηίαο, -ίζσο έρνπκε
ην κεγαιχηεξν απφ άπνςε ρηιηνκέηξσλ νδηθφ δίθηπν αγξνηηθψλ θαη δαζηθψλ δξφκσλ- θαη γηα
ηνλ ιφγν απηφ θξίλνπκε φηη ην ηέινο απηφ εμππεξεηεί θαη ζην πνζφ ην πνίν θαζνξίδεηαη απφ
ηελ εηζήγεζε. Δίλαη ην κφλν δπλεηηθφ αληαπνδνηηθφ ηέινο πνπ ζα ςεθίζνπκε».
Σνλ ιόγν πήξε ν αξρεγόο ηεο πξώηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Θσκάο Καπιάλεο :
«Όπσο είπε θαη ν εηζεγεηήο, απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ηέινο ππήξρε κφλν ζηνλ παιηφ Γήκν
Αλζεκνχληα θαη εθεί δελ μέξσ πψο ήηαλ νη αλάγθεο θαη νη ζπλζήθεο πνπ επέβαιαλ ην
ζπγθεθξηκέλν ηέινο, αιιά κπνξψ λα ζαο βεβαηψζσ φηη ζηνλ παιηφ Γήκν Πνιπγχξνπ, ηέηνηα
αλάγθε δελ ππάξρεη . Όζνη πέξαζαλ απφ ηα έδξαλα ηνπ ΓΣ Πνιπγχξνπ κέρξη ζήκεξα,
γλσξίδνπλ φηη ην πιηθφ ην νπνίν ξίρλνπκε ζηνπο αγξνηηθνχο δξφκνπο είλαη θαηά 99% δσξεάλ,
δελ πιεξψλεη ν Γήκνο θάηη γηα λα πάξεη απηφ ην πιηθφ θαη βεβαίσο ζε κηα ηέηνηα επνρή πνπ
φινη πιήηηνληαη θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ν αγξνηηθφο θφζκνο, λνκίδσ φηη ην λα επηβάιινπκε
απηφ ην ηέινο ζα είλαη δπζβάζηαρην γηα ηνπο αγξφηεο, θαη απφ ηελ άιιε ηα έζνδα ηα νπνία
πξνζδνθνχκε λα εηζπξάμνπκε είλαη πάξα πνιχ ιίγα.
Τψξα απηφ πνπ είπε ν εηζεγεηήο γηα 72.000,00 € επηηξέςηε κνπ λα είκαη επηθπιαθηηθφο
θαη λα πσ φηη δελ ζα κπνξέζνπκε λα εηζπξάμνπκε νχηε 1.000,00 € απφ απηφ, παξά κφλν ζα
θαηαθέξνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε άζρεκεο εληππψζεηο ζηνλ θφζκν.
Καηαξρήλ δελ ππάξρεη ν κεραληζκφο γηα λα ην επηβάιινπκε θαη κεηά λα ην
εηζπξάμνπκε. Πσο ζθέθηεζηε λα εηζπξαρζεί απηφ ηέινο; Μέζα απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο
ΓΔΖ; Μέζα απφ ην λεξφ φπσο ιέλε θάπνηνη; Θα επηβάιιεηε μερσξηζηφ ηέινο θαη ζα
απνζηέιιεηε εηδνπνίεζε ζηνλ ελδηαθεξφκελν; Με βάζε πνηα ζηνηρεία; Θα επηβιεζεί κφλν
ζηνπο θαη’ επάγγεικα αγξφηεο ή θαη ζε φζνπο έρνπλ γεληθά θάπνηεο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο;
Τν ίδην ζα είλαη γηα θάπνηνλ πνπ θαιιηεξγεί ην ρσξάθη ηνπ θαη ην ίδην γηα θάπνηνλ ν
νπνίνο ην έρεη ρέξζν; Γειαδή έρεηε κηα εηζήγεζε φπνπ φια απηά ηα ζέκαηα πνπ ζα έπξεπε λα
ππάξρνπλ κέζα, δελ αλαθέξνληαη θαλ.
Δπηζεκαίλσ φκσο, ην θχξην, φηη δελ ζα κπνξέζεηε πνηέ λα εηζπξάμεηε απηφ ην ηέινο,
είλαη βέβαην. Αλ ν εηζεγεηήο ή θάπνηνο απφ ηελ πιεηνςεθία έρεη ζηνλ λνπ ηνπ θάπνηνλ
ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν ζα εηζπξάηηεηε ην ζπγθεθξηκέλν ηέινο , εγψ ζα ήζεια λα
ην μέξσ. Σηελ πξάμε, φρη ζεσξεηηθά».
Ο Πξφεδξνο έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Αλζεκνύληα θ.
Ησάλλε Πύξξν: «Όπσο γλσξίδεηε θ. ζπλάδεξθε, ην ηέινο απηφ ην εηζπξάηηεη ν Γήκνο
Αλζεκνχληα εδψ θαη αξθεηά ρξφληα. Υπάξρεη θαη κηα δηαδηθαζία θαη ζηνηρεία ηα νπνία ηα
παίξλνπλ απφ ηελ Έλσζε Πνιπγχξνπ θαη εθεί θαίλεηαη ν θάζε αγξφηεο ηη θαιιηέξγεηα έρεη,
νπφηε ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα δνζεί θαη ην αληαπνδνηηθφ ηέινο. Όινη
ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο αγξνηηθνχο δξφκνπο θαη φινη ζα πιεξψλνπλ ην ίδην, φπσο εηζπξάηηνληαη
θαη ηα αληαπνδνηηθά θαη απφ ηα λεξά, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία»
Σνλ ιόγν πήξε ν θ. Γήκαξρνο: «Τν ζέκα ηεο είζπξαμεο αθήζηε ην ζε εκάο, εκείο
είκαζηε δηνίθεζε ζήκεξα θαη ζα ην δνχκε, αλ δελ ππάξμεη δπλαηφηεηα κέζσ ηεο Γ.Ο.Υ. ζα
κπνχκε ζηελ δηαδηθαζία ησλ βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ, είλαη νη δηαηάμεηο πεξί είζπξαμεο
δεκνζίσλ εζφδσλ. Σπλεπψο ν θαζέλαο ζα επηβαξπλζεί θαη κε ηηο πξνζαπμήζεηο ηνπ θαη κε φιεο
ηηο άιιεο παξακέηξνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν.
Αλ είδαηε ην εηζεγεηηθφ ζεκείσκα, ζα πάκε ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ησλ
θαιιηεξγεηψλ θαη 3νλ, ν 3852/10 καο ππνρξεψλεη λα κελ κπνχκε ζε θακία πιαζκαηηθή
δηαδηθαζία θαη λα κπνχκε ζε πξαγκαηηθή.
4νλ, νη αγψλεο πνπ έρεη θάλεη ε απηνδηνίθεζε γηα λα ςεθηζηνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα ηέιε
θαη νη θφξνη, ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα απεκπνιεζνχλ απφ εκάο, ηνπιάρηζηνλ γηα
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ηελ ρξνληά ηνπ 2011, φηαλ είλαη νθζαικνθαλέο φηη θνπβαιάκε ζηνπο ψκνπο καο έλα πνιχ
ζνβαξφ ρξένο θαη γηα ην νπνίν φπσο μέξεηε ζα αλαγθαζηνχκε λα πάξνπκε θαη δάλεην ηεο
ηάμεσο ησλ 5.000.000,00 €, γηα λα κπνξέζνπκε λα απνπιεξψζνπκε ηηκνιφγηα ηα νπνία είραλ
εθδνζεί, ζπκβάζεηο νη νπνίεο ηξέρνπλε.
Πξέπεη ηνπιάρηζηνλ ζηνηρεησδψο ν Γήκνο λα αληαπνθξηζεί. Λέκε ινηπφλ φηη ε ρξνληά
απηή ζα είλαη ρξνληά απνπιεξσκήο θαη αλ είδαηε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, απφ έλα
πξνυπνινγηζκφ ηεο ηάμεσο ησλ 39.000.000 €, θζάζακε ζην ζεκείν, πέξα απφ ηηο ππνρξεσηηθέο
δαπάλεο θαη ηα έμνδα, λα βάδνπκε ζηελ πξάμε νπζηαζηηθά κφλν 400.000 – 500.000 έξγα,
θαηεπείγνληα ζηελ πξάμε, πνπ αθνξνχλ Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο. Αληηιακβάλεζηε φηη ε
θαηάζηαζε είλαη νηθηξή.
Πξέπεη επηηέινπο λα νξζνπνδήζεη ν Γήκνο θαη δελ κπνξεί λα παίδνπκε κε
πιαζκαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο θαη κε πιαζκαηηθά ηέιε. Θα ζαο πσ θαη θάηη άιιν, βεβαίσο
ιέηε φηη μέξεηε ην παίξλνπκε δσξεάλ, κέρξη ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ, ην πιηθφ απφ ηελ πεξηνρή
ηεο Γεξαθηλήο, αλ θαη εθεί πέξα έπξεπε σο Γήκαξρνο λα έρεηε επέκβεη ήδε θαη λα έρεηε αξθεηά
έζνδα, ζα ηα δνχκε απηά ζηελ πνξεία θαη απφ ηνλ θφξν ειεθηξνδνηνχκελσλ θαη απφ ηνλ θφξν
κε- ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ.
Δθ ησλ πξαγκάησλ εθφζνλ ε δηθή καο πεξηνρή είλαη θαζαξφαηκα θαη ζε πνιχ κεγάιν
βαζκφ αγξνηηθή, ηνπιάρηζηνλ απηφ ην θνλδχιην γηα λα κελ δεκηνπξγήζνπκε ειιεηκκαηηθέο
πιένλ θαηαζηάζεηο θαη γηα ην 2012, ζηνηρεησδψο, λα πεξάζεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα λα
κπνξέζνπκε πξάγκαηη λα ιεηηνπξγήζνπκε».
Ο θ. Καπιάλεο ζπλέρηζε: «Σήκεξα έρνπκε κηα ζεηξά απφ ζέκαηα φπνπ επηβάιινπκε
λέα ηέιε ή απμάλνπκε- πνιιαπιαζηάδνπκε ηα ήδε ππάξρνληα. Θα δνχκε παξαθάησ γηα
απμήζεηο 170-180-200%, απμήζεηο ζε δεκνηηθά ηέιε. Αλ ινηπφλ ζθέθηεζηε λα εηζπξάμεηε ηα
ρξήκαηα πνπ πξνβιέπεηε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ απφ ηελ πιάηε ησλ δεκνηψλ, λνκίδσ φηη δελ
θάλεηε θαιή αξρή. Γηαηί ην δάλεην ηειηθά πνηνο ζα ην πιεξψζεη, πάιη νη δεκφηεο δελ ζα ην
πιεξψζνπλ;
Τνπιάρηζηνλ φκσο γηα ηνπο αγξφηεο, ε κφλε παξνρή πνπ ηνπο δίλνπκε ηφζα ρξφληα,
είλαη ε αγξνηηθή νδνπνηία, είλαη λα έρνπκε ζε θαιή θαηάζηαζε θαζεκεξηλά ηνπο δξφκνπο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα βγάινπλ ην ςσκί ηνπο. Οχηε λεξφ δσξεάλ ηνπο δίλνπκε, νχηε ηνπο
πνπιάκε ηα πξντφληα, νχηε ηα δηαθεκίδνπκε ζην εμσηεξηθφ ή ζην εζσηεξηθφ, απηφ είρε κείλεη.
Αλ ινηπφλ ηνπο βάινπκε λα πιεξψζνπλε θαη γηα απηφ , απφ εθεί θαη πέξα βγείηε εζείο ν
ίδηνο θαη εμεγείζηε ζηνλ θφζκν γηαηί πξέπεη έλαο ν νπνίνο έρεη έλα ρσξαθάθη θαη 5-10 ζηξ ζα
πξέπεη λα πιεξψλεη θαη ηνλ Γήκν γηα λα ζπληεξεί ηνλ δξφκν.
Καηαιαβαίλσ θαη ηα έρσ πεξάζεη, φηη ππάξρεη έλα θφζηνο γηα λα κπνξέζνπκε λα
ζπληεξήζνπκε ηνπο δξφκνπο, είλαη ηα πεηξέιαηα, είλαη ηα κεξνθάκαηα, αιιά είλαη ε κνλαδηθή
παξνρή ηνπ Γήκνπ πξνο ηνπο αγξφηεο.
Αλ ινηπφλ ζθέθηεζηε φια απηά ηα ρξήκαηα ηα νπνία ρξεηαδφκαζηε λα βγνχλε απφ ηηο
πιάηεο ησλ ζπλδεκνηψλ, επαλαιακβάλσ θαη θιείλσ κε απηφ, δελ λνκίδσ φηη θάλεηε σο λέα
Γεκνηηθή Αξρή έλα θαιφ μεθίλεκα. Δκείο σο παξάηαμε είκαζηε αξλεηηθνί θαη ζα
θαηαςεθίζνπκε ηελ πξόηαζε ζαο».
Ο θ. Γήκαξρνο απήληεζε: «Ο ρψξνο δπζηπρψο δελ είλαη γηα πνιηηηθή. Αλ ζέιαηε λα
θάλεηε πνιηηηθή ζα ,κπνξνχζαηε λα ηελ θάλεηε ηελ πξνεγνχκελε 4εηία φπσο ηελ θάλαηε θαη
κάιηζηα ειιεηκκαηηθή, ππφ ηελ έλλνηα φηη ελψ πξνεθινγηθά καο ιέγαηε φηη ν Γήκνο
Πνιπγχξνπ δελ ρξσζηάεη νχηε έλα επξψ , ζηελ πξάμε βγήθε φηη είλαη ν 1 νο νθεηιέηεο θαη γηα
λα μεθχγεηε απφ απηήλ ηελ πξνεθινγηθή δήισζε, καο είπαηε ζην πξνεγνχκελν ΓΣ, φηη μέξεηε
θηαίεη ε θπβέξλεζε , εθ ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ καο έδσζε ηα ιεθηά πνπ πεξηκέλακε θιπ, θιπ.
Δίλαη νθζαικνθαλέο φηη αθφκα θαη απηή ηελ ψξα πνπ ζπδεηάκε, είηε θηαίεη ε
θπβέξλεζε, είηε θηαίηε εζείο, ηα ειιείκκαηα είλαη ζεφξαηα. Σηέθνκαη ινηπφλ ζε απηφ πνπ ιέηε
εζείο, φηη μέξεηε δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα νη δεκφηεο λα πιεξψζνπλ θαη λα δνχκε ηη ζα
θάλνπκε.
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Σαο εξσηψ, έρεηε αληίζηνηρε πξφηαζε; Πέζηε καο απφ πνχ ζα βξνχκε ηα ιεθηά. Δκείο σο
δηνίθεζε θάλνπκε απηή ηελ πξφηαζε θαη πξαθηηθά γηα λα κελ δεκηνπξγνχκε πξνβιήκαηα, γηα ηα 100
ζηξ έλαο αγξφηεο ζα πιεξψζεη 20,00 € θαη έλαο πνπ έρεη 1.000 ζηξ ζα πιεξψζεη 200,00 €, απηφ είλαη
ην αληίηηκν.
Δπηηέινπο πξέπεη ν Γήκνο λα κπεη ζε κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία, αλ εζείο ζέιεηε λα
αθνινπζήζεηε ηελ πξνεγνχκελε ηαθηηθή , φηη ζα πξέπεη λα κελ επηβάιινληαη ηέιε ή ζα πξέπεη λα κελ
αλαπξνζαξκφδνληαη, εκείο ηέηνηα δηνίθεζε δελ ηελ ζέινπκε. Θέινπκε λα αλαιάβνπκε ην πνιηηηθφ
θφζηνο, ζέινπκε λα ππάξρεη έλαο ηζρπξφο Γήκνο, πνπ πξαγκαηηθά απφ ην 2012, ζα κπνξεί λα αηελίδεη
κε αηζηνδνμία ην κέιινλ θαη λα πξνγξακκαηίδεη ζπγθεθξηκέλα έξγα πξνο φθεινο ησλ δεκνηψλ ηνπ.

Αθνινύζεζε δηάινγνο κεηαμύ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ηνπ θ. Καπιάλε θαη ε
ζπδήηεζε θαηέιεμε κε ηελ παξέκβαζε ηνπ θ. Μπνγδάλνπ, ν νπνίνο αλέθεξε: «Γελ
κπνξνχκε λα γεληθεχνπκε κηα ζπδήηεζε πεξί πξνυπνινγηζκνχ θαη πεξί ηειψλ θαη θφξσλ γηα
έλα δπλεηηθφ αληαπνδνηηθφ ηέινο 0,20 €/ζηξ. Δίρακε θαη ζε άιιε ζπλεδξίαζε ηνπ ΓΣ δπλεηηθά
αληαπνδνηηθά ηέιε , ηα νπνία ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξα θαη ηα νπνία ςεθίζηεθαλ απφ φινπο».
Σηελ ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ην ζψκα λα ςεθίζεη ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε ηνπ
εηζεγεηή, θαη ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) Γεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, νη είθνζη ηξεηο Γ.Σ. ηεο
πιεηνςεθίαο, ηεο κείδνλνο θαη ηεο δεχηεξεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο ςήθηζαλ ζεηηθά, ελψ νη
ηέζζεξηο (4) δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηεο πξψηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο ςήθηζαλ αξλεηηθά.
Τν Σπκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππφςε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ
άξζξνπ 25 ηνπ Ν 1825/1989 , ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο θαη κεηά απφ δηαινγηθή
ζπδήηεζε
Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
Σελ ελαξκόληζε-ηαθηνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ησλ ηειώλ αγξνηηθήο νδνπνηίαο γηα ην έηνο 2011
θαη εθεμήο γηα ηνλ λέν Γήκν Πνιπγύξνπ σο εμήο:
1. Σελ επηβνιή εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο 0,20 € / ζηξέκκα ώζηε λα θαιπθζεί κεξηθώο ην θόζηνο
ζπληήξεζεο ησλ αγξνηηθώλ δξόκσλ θαη
2. Σελ είζπξαμε ηνπ ηέινπο αγξνηηθήο νδνπνηίαο ε νπνία ζα είλαη εηήζηα θαη ζα θαηαβάιιεηαη θαηά
ηνλ κήλα Ηνύιην κε βάζε ηελ δήισζε θαιιηέξγεηαο ηνπ θάζε θαιιηεξγεηή.
Δπί ηεο απόθαζεο κεηνςήθεζε ε πξώηε ειάζζνλα κεηνςεθία, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 187/2011.
Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Τπνγξαθή
Τπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 27-4-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ
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