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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 της 3/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 
 Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα εννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2011, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε έκτακτη 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου 
Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ.3/17.1.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. 
κ. Δημητρίου Ζαγγίλα του Λεωνίδα, η οποία επιδόθηκε 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 παρίσταται ο 
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ       

Α/Α  Ονοματεπώνυμο   

1 ΖαγγίλαςΔημήτριος   
2 Γκλάβας Γεώργιος 14 Δήμητσας Δημήτριος 
3 Βορδός Χρήστος 15 Δημητριάδης Χρήστος 
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 16 Χλιούμης Ανδρέας 
5 Λιόντας  Γεώργιος 17 Μπογδάνος Κων/νος 
6 Σαράντη Μαρία 18 Ευαγγελινός Δημήτριος 
7 Ζούνη Στέλλα 19 Σιμώνης Ιωάννης 
8 Πύρρος Ιωάννης 20 Μπάτσιος Αστέριος 
9 Πλιάκος Αστέριος 21 Λαφαζάνης Βασίλειος 
10 Λακρός Αλέξανδρος 22 Σταμούδης Ελευθέριος 
11 Σοφοτάσιος Χρήστος 23 Καπλάνης Θωμάς 
12 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 24 Γκολόης Γεώργιος 
13 Κοντογιώργης Δημήτριος 25 Αβέρης Αθανάσιος 

       
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
 
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 οι Πρόεδροι των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ. α) Τυροβούζης Ιωάννης, Βάβδου, β) 
Γεραντζής Αθανάσιος, Δουμπιών, γ) Νικολαϊδης Γρηγόριος, Μαραθούσης, δ) Κυριώτης Αναστάσιος, 
Παλαιόχωρας, ε) Γεωργακούδης Στυλιανός, Αγίου Προδρόμου, στ) Μελανδίνος Ιωακείμ, Βραστάμων, 
ζ) Βαγιωνάς Κωνσταντίνος, Ολύνθου, η) Δημηνάς Δήμος, Παλαιοκάστρου, θ) Σάρρης Νικόλαος, 
Ταξιάρχη.  
Αριθμός θέματος: 23ο  Επιβολή τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα στους πολίτες που 

συναλλάσσονται με πρώην υπηρεσίες της Ν.Α.Χ., των οποίων οι 
αρμοδιότητες περιήλθαν στο δήμο Πολυγύρου 

Αριθμός Απόφασης : 35  
 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, έδωσε τον 
λόγο στον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος 
ανέφερε: «εδώ υπάρχει ένα θέμα που έπρεπε να συζητηθεί πρώτα στην Οικονομική Επιτροπή 
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και μετά να εισέλθει στο Δ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 65, το Δ.Σ. δύναται να συζητά για 
κατεπείγοντα θέματα αναφορικά με τέλη και εισφορές, οπότε αν συμφωνεί το σώμα ότι το 
θέμα είναι κατεπείγον, μπορούμε να το συζητήσουμε τώρα, παρακάμπτοντας την Οικονομική 
Επιτροπή. 

Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος:  
«Η επιβολή δυνητικών ανταποδοτικών τελών (τις καθορίζει ο Ν.1828/1989 Κ.Δ.Κ.) είναι στην 
αρμοδιότητα των δήμων, ως αντάλλαγμα ειδικής υπηρεσίας προς τους πολίτες.  

Οι αποφάσεις αυτές δεν περνάνε από την Περιφέρεια, καθώς υπάρχουν δικαστικές 
αποφάσεις που ακύρωσαν αντίστοιχες με την δική μας αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και 
Νομαρχιακού Συμβουλίου, και στην εισήγησή σας θα έπρεπε να φαίνεται ρητώς η ειδική 
υπηρεσία ή το έργο που παρέχεται κατ’ εξαίρεση. 

Επίσης θα έπρεπε να υπάρχει εκπόνηση αναλυτικού προϋπολογισμού σχετικά με την 
δαπάνη που απαιτείται για την ικανοποίηση του ειδικού σκοπού για τον οποίο επιβάλλεται το 
τέλος, προκειμένου να υπολογίζεται ανάλογα και το ύψος των τελών. Εφόσον δεν υπάρχουν οι 
δύο αυτές προϋποθέσεις η απόφαση θα ακυρωθεί. 

Ο κ. Βορδός συνέχισε: «Προτείνω την αναβολή του θέματος, να περάσει το θέμα 
πρώτα από την Οικονομική επιτροπή όπου θα συζητηθούν τα’ ανταποδοτικά και οι όροι και 
κατόπιν να συζητηθεί από το Δ.Σ. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, και μετά από διαλογική συζήτηση 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α  
 
 Την αναβολή του ανωτέρω θέματος και την επαναφορά του προς συζήτηση 
κατόπιν γραπτής εισηγήσεως από την Οικονομική επιτροπή. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 35/2011. 
 

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 
Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Πολύγυρος 25 -1-2011 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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