
1 

 

1 

 

Α Ν Α Ρ Σ Ζ Σ Δ Α   Σ Ο  Γ Η Α Γ Η Κ Σ Τ Ο  

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 15/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα νθηώ (8) ηνπ κελόο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 

δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ 

Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 15/1.8.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. 

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

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 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 Υιηνύκεο Αλδξέαο 

2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 15 Μπνγδάλνο Κωλ/λνο 

3 Βνξδόο Υξήζηνο 16 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 17 ηκώλεο Ηωάλλεο 

5 Ληόληαο Γεώξγηνο 18 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

6 αξάληε Μαξία 19 Καπιάλεο Θωκάο 

7 Ενύλε ηέιια 20 Γθνιόεο Γεώξγηνο 

8 Πύξξνο Ηωάλλεο 21 Αβέξεο Αζαλάζηνο 

9 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 22 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

10 νθνηάζηνο Υξήζηνο 23 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

11 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο 24  

12 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 25  

13 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο   

       

 ΑΠΟΝΣΔ  
 

 

 

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

ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.  

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

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

Πνιπγύξνπ, β) άξξεο Νηθόιανο, Σαμηάξρε, γ) Βαγηωλάο Κωλζηαληίλνο, Οιύλζνπ. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε ζπδεηήζεθαλ ηα πξώηα 5 ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο.  

Ζ ζπλεδξίαζεο δηεθόπε, κε ηελ ζπκθωλία όιωλ ηωλ δεκνηηθώλ ζπκβνύιωλ λα 

ζπλερηζηεί ζε ζπλεδξίαζε ηεο Γεπηέξαο 11 Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2011 θαη ώξα 20:00, θαζώο 

ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο θαη ηεο θύζεο ησλ ζεκάησλ παξαηάζεθε ε ζπδήηεζε θαηά πνιύ.  

Σηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη όηη ε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ απηώλ άξρηζε θαη ηειείσζε θαηά 

ηελ ηειεπηαία απηή ζπλεδξίαζε, αθνύ πξώηα ν Πξόεδξνο ελεκεξώζεη ην ζώκα γηα ηα όζα 

ζπδεηήζεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζε. Οξκύιηαο θ. αξαθίδεο Αλαζηάζηνο. 

 

1 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 

2 Βαγηωλάο Αζαλάζηνο 
3 Πιηάθνο Αζηέξηνο 

4 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 
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Ο Πξόεδξνο ηνπ Σώκαηνο εηζεγνύκελνο ην 9
ν
 θαηεπείγνλ ζέκα, θαη εθόζνλ πήξε ηελ 

δηαβεβαίσζε από ην ζώκα όηη ζπκθσλεί λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο έθηαθην, αλέθεξε όηη: « κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 92/2011 απόθαζε, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Πνιπγύξνπ πξνηείλεη ζην 

δεκνηηθό ζπκβνύιην ηνλ θαζνξηζκό ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ πνπ επηηξέπεηαη ε παξαρώξεζε 

ηεο ρξήζεο ηνπο θαη ε επηβνιή ηνπ ηέινπο ρξήζεο ηνπο. Έρεηε όινη νη ζπλάδειθνη κπξνζηά 

ζαο ηνπο πξνηεηλόκελνπο ρώξνπο θαη παξαθαιώ ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά». 

 Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηελ ππ’ αξηζ. 92/2011 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Πνιπγύξνπ, θαη κεηά από δηαινγηθή 

ζπδήηεζε 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    O κ ό θ ω λ α 

 

Σνλ θαζνξηζκό ηωλ παξαθάηω ρώξωλ ωο θνηλόρξεζηωλ πνπ επηηξέπεηαη ε παξαρώξεζε 

ρξήζεο ηνπο κε ηα αλάινγα ηέιε: 

 Μπξνζηά από ηα θαηαζηήκαηα ησλ Α. Παπαβέξγνπ, Βαζηιείνπ Βαζηιάθε ηνπ Γεκεηξίνπ θαη 

Μειίδε ζηελ νδό Κ. Παπαγεσξγάθε,  

 Μπξνζηά ζην θαηάζηεκα ηεο Φσηεηλήο Κεραγηά ηνπ Δπαγγέινπ, ηνπ Γεώξγηνπ Γέα ηνπ 

Γεκεηξίνπ ζηελ νδό Πνιπηερλείνπ, κπξνζηά από ην θαηάζηεκα ηνπ Παλαγηώηε Γαδή ζηελ 

Πιαηεία Δηξελαίνπ 

 Μπξνζηά από ην θαηάζηεκα «Α. Καηζαθηώξεο – Μ. Γηνπβαλάθεο Ο.Δ.» ζηε ζπκβνιή ησλ 

νδώλ Δκκ. Παππά & Νηθ. Φσθά  

 Μπξνζηά από ην θαηάζηεκα ηεο εηαηξίαο «Νηθήηνγινπ Δπαγγειίαο & ΣΗΑ Ο.Δ.» ζηνλ 

πεδόδξνκν ηεο νδνύ Νηθ. Φσθά  

 Σηελ νδό Πνιπηερλείνπ ζε όιν ην κήθνο ηνπ πεδόδξνκνπ, θαζώο θαη ζηηο παξόδνπο απηνύ κε 

ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ηεο αζθαινύο θπθινθνξίαο. Ζ έθηαζε ζα είλαη ζηελ πξνβνιή 

ησλ θαηαζηεκάησλ θαη κέρξη ηνλ θπβόιηζν πνπ ζα παξακείλεη ειεύζεξνο.  

 Μπξνζηά ζην θαηάζηεκα ηνπ Βαζηιείνπ Σαξαθηαλνύ θαη ζην πεξίπηεξν ΝΑ ηνπ Γεκαξρείνπ 

ζηελ νδό Αξηζηνηέινπο. 

 Ζ πιαηεία «Παξαιή» θαη ν πεδόδξνκνο ηεο πιαηείαο, δίπια ζην πεξίπηεξν ηεο Γξόζνπ 

Φσηεηλήο ζηελ νδό Αζθιεπηνύ 

 Γίπια ζην πεξίπηεξν ηεο Οπδνύλε Διέλεο ηνπ Αζαλαζίνπ, ζηελ πεξηνρή Ν. Γηθαζηεξίσλ, 

δίπια ζην πεξίπηεξν ηεο Γθόηδηαξε Γήκεηξαο ηνπ Φξήζηνπ, ζηελ νδό Κ. Παπαγεσξγάθε, 

απέλαληη από ην Γεκνηηθό Τνπξηζηηθό Κέληξν Γεξαθηλήο (πάλσ & θάησ από πεξίπηεξν).  

 Μπξνζηά από ην θαηάζηεκα ηεο Διεπζεξίαο Σηδέξε & Κνπξηέζε Σσθξάηε ζηνλ πεδόδξνκν 

ηεο παξαιίαο Γεξαθηλήο. 

 Απέλαληη από ηα θαηαζηήκαηα Μπνπξκπνπηζηώηε Μηραήι ηνπ Γεσξγίνπ & Μαλσιάθε 

Τξηαληαθπιιηάο ζηελ παξαιία Καιπβώλ. 

 Πεδνδξόκηα, πιαηείεο νδνί & ινηπνί θνηλόρξεζηνη ρώξνη ησλ δεκνηηθώλ ελνηήησλ Οξκύιηαο, 

Αλζεκνύληα θαη Εεξβνρσξίσλ 

Πξνηείλεη γηα ην έηνο 2011 ηελ επηβνιή ηέινπο ρξήζεο ηωλ παξαπάλω θνηλόρξεζηωλ 

ρώξωλ: 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 9
ν
 

θαηεπείγνλ 

Δπηβνιή ηέινπο θνηλόρξεζηωλ ρώξωλ 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 319  

ΑΔΑ: 4ΑΜΞΩΞΜ-ΖΜ6
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25,00 €/η.κ. εηεζίσο γηα ηε ρξήζε πεδόδξνκνπ θαη ησλ εθαπηόκελσλ απηνύ πιαηεηώλ.  

7,5 €/η.κ. εηεζίσο γηα ηε ρξήζε πεδνδξνκίσλ, νδώλ θαη ινηπώλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηεο 

πόιεο ηνπ Πνιπγύξνπ. 

11,00 €/η.κ. εηεζίσο γηα ηε ρξήζε πεδνδξνκίσλ, νδώλ, πιαηεηώλ & ινηπώλ θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ ησλ παξαιηαθώλ ηκεκάησλ ησλ νηθηζκώλ Γεξαθηλήο, Καιπβώλ, Χαθνπδίσλ & 

Μεηακόξθσζεο (έσο 800 κέηξα από ηνλ αηγηαιό). 

3,00 €/η.κ. εηεζίσο γηα ηε ρξήζε ησλ ινηπώλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ησλ Γεκνηηθώλ 

Δλνηήησλ. 

Γηα ηε ρξήζε θνηλόρξεζηωλ ρώξωλ γεληθά ωο πξνζήθε θαηαζηήκαηνο ην αλωηέξω 

πνζό νξίδεηαη ζην δηπιάζην θαηά η.κ. 

15,00 €/η.κ. εηεζίσο γηα ηε ρξήζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ πνπ παξαρσξνύληαη ζε 

κηθξνπσιεηέο γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ. 

6,00 €/η.κ. κεληαίσο γηα ηε ρξήζε πεδνδξνκίσλ ή νδώλ, απ’ απηνύο πνπ αλνηθνδνκνύλ θαη 

γηα όιε ηε πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ. 

1,00 €/η.κ. εκεξεζίσο γηα ηε ρξήζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ γεληθά σο «Λνύλα πάξθ», εθηόο 

πεξηόδνπ εμεηάζεσλ ησλ καζεηώλ. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 319/2011. 

 

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 1-8 -2011 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

θ.α.α. 

Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

 

 

 

ΥΡΖΣΟ ΒΟΡΓΟ 

ΑΔΑ: 4ΑΜΞΩΞΜ-ΖΜ6


