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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 
     Στον Πολύγυρο, σήμερα μία (1) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Πολυγύρου, 
ύστερα από την με αριθ. 4/28.1.2011 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 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Δημητριάδης Χρήστος 
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Χλιούμης Ανδρέας 
3 Βορδός Χρήστος 16 Μπογδάνος Κων/νος 
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Ευαγγελινός Δημήτριος 
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σιμώνης Ιωάννης 
6 Σαράντη Μαρία 19 Λαφαζάνης Βασίλειος 
7 Ζούνη Στέλλα 20 Σταμούδης Ελευθέριος 
8 Πύρρος Ιωάννης 21 Καπλάνης Θωμάς 
9 Πλιάκος Αστέριος 22 Βαγιωνάς Αθανάσιος 
10 Λακρός Αλέξανδρος 23 Αβέρης Αθανάσιος 
11 Σοφοτάσιος Χρήστος 24 Παρθενιώτης Νικόλαος 
12 Βουλγαράκης Χρυσόστομος   
13 Κοντογιώργης Δημήτριος   

 
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) Ρόκου Άννα, 
Πολυγύρου, β) Βαγιωνάς Κωνσταντίνος, Ολύνθου, γ) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη, δ) 
Μελανδίνος Ιωακείμ, Βραστάμων, ε) Σαραφίδης Αναστάσιος, Ορμύλιας. 

 
Αριθμός θέματος : 8ο ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Διαδημοτικής 

Επιχείρησης Σφαγείων Β. Χαλκιδικής 
Αριθμός Απόφασης : 43  
  
        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, κάλεσε τα μέλη να 
αποφασίσουν για το αν συμφωνούν με τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος, καθώς 
επείγει η Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Β. Χαλκιδικής, 

1 Γκολόης Γεώργιος 
2 Μπάτσιος Αστέριος 
3 Δήμητσας Δημήτριος 
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καθώς τώρα με τον «Καλλικράτη» έχουν αλλάξει τα δεδομένα των Δήμων-μελών της 
Επιχείρησης. 
 Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι συμφώνησαν για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του 
θέματος, και ο Πρόεδρος ανέφερε: «Οι Δήμοι Αρναίας, Παναγίας, Ζερβοχωρίων και 
Σταγείρων-Ακάνθου είχαν συστήσει με αποφάσεις των Δημοτικών τους Συμβουλίων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1995 (παλαιός Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), 
Διαδημοτική Επιχείρηση, με την επωνυμία: Διαδημοτική Επιχείρηση  Σφαγείων Β. 
Χαλκιδικής (ΦΕΚ 943/7-7-2005, Τεύχος Δεύτερο). 
 Με το νέο Πρόγραμμα «Καλλικράτης» οι τρεις εκ των τεσσάρων Δήμων (Αρναίας, 
Παναγίας και Σταγείρων-Ακάνθου) συνενώθηκαν και αποτελούν το νέο Δήμο Αριστοτέλη, ενώ 
ο τέταρτος Δήμος που συμμετείχε στην Επιχείρηση (Ζερβοχωρίων) ενσωματώθηκε στο Δήμο 
Πολυγύρου.  
         Ο υφιστάμενος Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) απαγόρευε τη σύσταση 
νέων Διαδημοτικών Επιχειρήσεων, επέτρεπε ωστόσο τη συνέχιση λειτουργίας όσων ήδη είχαν 
συσταθεί μέχρι το χρόνο λήξης της διάρκειάς τους, όπως αυτή αναφέρεται στο Καταστατικό 
τους.  
         Ο νέος Νόμος του Προγράμματος Καλλικράτη 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης) ήταν 
περιοριστικός σε ό,τι αφορά το είδος των Επιχειρήσεων που μπορεί να έχει ένας Δήμος (άρθρο 
107) και δεν προέβλεπε τη συνέχιση λειτουργίας τέτοιων Επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να 
υπάρχει και ρητή διάταξη κατάργησής τους.   
         Με την εγκύκλιο 11/οικ. 4569/27-1-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών δόθηκε οριστική 
λύση όσον αφορά τη συνέχιση λειτουργίας τέτοιων Επιχειρήσεων και η Διαδημοτική 
Επιχείρηση Σφαγείων Β. Χαλκιδικής μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. 
        Προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί η Επιχείρηση κρίνεται απαραίτητη 
η Τροποποίηση της συστατικής της πράξης, ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που 
διαμορφώθηκαν στον αυτοδιοικητικό χάρτη στην περιοχή της Βόρειας Χαλκιδική. 
        Προτείνεται, λοιπόν, η τροποποίηση των παρακάτω παραγράφων της συστατικής πράξης 
της Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Β. Χαλκιδικής (αριθ. 6385/6790/6789/16-6-2005 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΦΕΚ 943/7-7-2005, 
Τεύχος Δεύτερο), ως εξής:  

Παρ. 3. Η Διαδημοτική Επιχείρηση "ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ", διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο. 

Τα 5 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:  

 α) Ένας εκπρόσωπος του Δήμου Αριστοτέλη. Ο εκπρόσωπος είναι ο εκάστοτε 
Δήμαρχος. Σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί τον ορισμό του ο Δήμαρχος, το οικείο δημοτικό 
συμβούλιο ορίζει εκπρόσωπο έναν δημοτικό σύμβουλο. Ο εκπρόσωπος του Δήμου Αριστοτέλη 
είναι και ο Πρόεδρος της επιχείρησης. Ο αντιπρόεδρος, εκλέγεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της επιχείρησης και είναι ένα από τα μέλη του.  
 β) Ένας εκπρόσωπος του Δήμου Πολυγύρου. Σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί τον 
ορισμό του ο Δήμαρχος, το οικείο δημοτικό συμβούλιο ορίζει εκπρόσωπο έναν δημοτικό 
σύμβουλο.»  
 Στο σημείο αυτό το Δ.Σ. όρισε ως εκπρόσωπο του Δήμου Πολυγύρου τον 
Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων κ. Δημήτριο Κοντογιώργη 
του Χρήστου με αναπληρωτή τον δημοτικό σύμβουλο κ. Χρυσόστομο Βουλγαράκη 
και ως μέλος της Επιχείρησης με επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές 
γνώσεις ανάλογα με τον σκοπό της Επιχείρησης, τον Ελεγκτή Τροφίμων κ. 
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Πρασσά Χρήστο του Ιωάννη με αναπληρωτή τον Κρεοπώλη κ. Βαρβαριώτη 
Δημήτριο του Βασιλείου, κατοίκου Παλαιόχωρας.  
 Ο Πρόεδρος συνέχισε την ανάγνωση της Συστατικής Πράξης της Διαδημοτικής 
Επιχείρησης Σφαγείων Β. Χαλκιδικής:  
 «γ) Τρία μέλη, τα οποία  είναι δημότες ή κάτοικοι των Δήμων Αριστοτέλη ή 
Πολυγύρου που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα 
με το σκοπό της Επιχείρησης. 
 Σε περίπτωση που η Διαδημοτική Επιχείρηση απασχολήσει περισσότερους από είκοσι 
(20) εργαζομένους, προστίθεται και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων, χωρίς αλλαγή της 
συστατικής πράξης. 
 Τις αρμοδιότητες της παραγράφου 2, του άρθρου 5, της Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 
25027/84, ασκεί το Δημοτικό Συμβούλιο Αριστοτέλη. Συγκεκριμένα ασκεί τις εξής 
αρμοδιότητες: 
α) Του ορισμού της αποζημίωσης του Προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου  
β) του διορισμού ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο  
γ) της έγκρισης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου  
δ) του ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με μερική ή πλήρη απασχόληση στην 
επιχείρηση  
ε) της αντικατάστασης του εκπροσώπου των εργαζομένων μετά από σύμφωνη γνώμη του 
οργάνου που τον πρότεινε  
στ) του ορισμού εκκαθαριστών και της έγκρισης των λογαριασμών της εκκαθάρισης.  
 Γενικά, ο Δήμος Αριστοτέλη ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ασκεί  
 
Παρ. 5. Έδρα της Επιχείρησης: Ως έδρα της επιχείρησης ορίζεται η Αρναία Χαλκιδικής. 

Παρ. 8.  Διάλυση: Η Επιχείρηση διαλύεται: 
α) Με κοινή απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Αριστοτέλη και Πολυγύρου 
β) Όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της Επιχείρησης. 
γ) Σε περίπτωση πτώχευσης της Επιχείρησης. 
ε) Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η λειτουργία του νέου σφαγείου, εντός τεσσάρων ετών από 
την ημερομηνία τροποποίησης της συστατικής πράξης της Επιχείρησης. 
 Την διάλυση της επιχείρησης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Εκτός από την περίπτωση της 
πτώχευσης, η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστές που ορίζονται από το Διαδημοτικό 
όργανο. 
 Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, εισπράττονται οι 
απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης. 
 Το υπόλοιπο περιέρχεται στους Δήμους που συμμετείχαν στην επιχείρηση ανάλογα με 
το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο αυτής. Επίσης στο Δήμο Αριστοτέλη περιέχονται 
αυτούσια όλα τα περιουσιακά στοιχεία που παραχώρησε ο πρώην Δήμος Αρναίας, πέραν του 
αρχικού κεφαλαίου.  
 Η συγκρότηση, η λειτουργία και αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, η οργάνωση η 
λειτουργία, η διαχείριση και η εποπτεία της Επιχείρησης, διέπονται από τις σχετικές διατάξεις 
που αφορούν τη λειτουργία των Διαδημοτικών Επιχειρήσεων που είχαν συσταθεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Π.Δ/τος 410/95 (παλαιός Δ.Κ.Κ.) και της κείμενης νομοθεσίας». 
        Στη συνέχεια o Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
        Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψιν του την εισήγηση του θέματος, τις 
διατάξεις του Π.Δ. 410/95, του Ν. 3463/06, του Ν. 3852/2010, την Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 
25027/84, την εγκύκλιο 11/οικ. 4569/27-1-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  και μετά από διαλογική συζήτηση 

 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
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        Την τροποποίηση της συστατικής πράξης της Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Β. 
Χαλκιδικής (αριθ. 6385/6790/6789/16-6-2005 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, ΦΕΚ 943/7-7-2005, Τεύχος Δεύτερο), όσον αφορά τις παρακάτω 
παραγράφους, ως εξής:  

Παρ. 3. Η Διαδημοτική Επιχείρηση "ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ", διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Τα 5 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:  
α) Ένας εκπρόσωπος του Δήμου Αριστοτέλη. Ο εκπρόσωπος είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος. Σε 
περίπτωση που δεν αποδεχθεί τον ορισμό του ο Δήμαρχος, το οικείο δημοτικό συμβούλιο 
ορίζει εκπρόσωπο έναν δημοτικό σύμβουλο. Ο εκπρόσωπος του Δήμου Αριστοτέλη είναι και ο 
Πρόεδρος της επιχείρησης. Ο αντιπρόεδρος, εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
επιχείρησης και είναι ένα από τα μέλη του.  
β) Ένας εκπρόσωπος του Δήμου Πολυγύρου, ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας 
Ζερβοχωρίων κ. Δημήτριος Κοντογιώργης του Χρήστου με αναπληρωτή τον 
δημοτικό σύμβουλο κ. Χρυσόστομο Βουλγαράκη και ως μέλος της Επιχείρησης με 
επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με τον σκοπό της 
Επιχείρησης, ο Ελεγκτής Τροφίμων κ. Πρασσάς Χρήστος του Ιωάννη με 
αναπληρωτή τον Κρεοπώλη κ. Βαρβαριώτη Δημήτριο του Βασιλείου, κατοίκου 
Παλαιόχωρας.  
γ) Τρία μέλη, τα οποία είναι δημότες ή κάτοικοι των Δήμων Αριστοτέλη ή Πολυγύρου που 
έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό της 
Επιχείρησης. 
 Σε περίπτωση που η Διαδημοτική Επιχείρηση απασχολήσει περισσότερους από είκοσι 
(20) εργαζομένους, προστίθεται και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων, χωρίς αλλαγή της 
συστατικής πράξης. 
 Τις αρμοδιότητες της παραγράφου 2, του άρθρου 5, της Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 
25027/84, ασκεί το Δημοτικό Συμβούλιο Αριστοτέλη. Συγκεκριμένα ασκεί τις εξής 
αρμοδιότητες: 
α) Του ορισμού της αποζημίωσης του Προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου  
β) του διορισμού ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο  
γ) της έγκρισης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου  
δ) του ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με μερική ή πλήρη απασχόληση στην 
επιχείρηση  
ε) της αντικατάστασης του εκπροσώπου των εργαζομένων μετά από σύμφωνη γνώμη του 
οργάνου που τον πρότεινε  
στ) του ορισμού εκκαθαριστών και της έγκρισης των λογαριασμών της εκκαθάρισης.  
Γενικά, ο Δήμος Αριστοτέλη ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ασκεί  

Παρ. 5. Έδρα της Επιχείρησης: Ως έδρα της επιχείρησης ορίζεται η Αρναία Χαλκιδικής. 

Παρ. 8. Διάλυση: Η Επιχείρηση διαλύεται: 

α) Με κοινή απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Αριστοτέλη και Πολυγύρου 
β) Όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της Επιχείρησης. 
γ) Σε περίπτωση πτώχευσης της Επιχείρησης. 
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ε) Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η λειτουργία του νέου σφαγείου, εντός τεσσάρων ετών από 
την ημερομηνία τροποποίησης της συστατικής πράξης της Επιχείρησης. 
 Την διάλυση της επιχείρησης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Εκτός από την περίπτωση της 
πτώχευσης, η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστές που ορίζονται από το Διαδημοτικό 
όργανο. 
 Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, εισπράττονται οι 
απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης. 
 Το υπόλοιπο περιέρχεται στους Δήμους που συμμετείχαν στην επιχείρηση ανάλογα με 
το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο αυτής. Επίσης στο Δήμο Αριστοτέλη περιέχονται 
αυτούσια όλα τα περιουσιακά στοιχεία που παραχώρησε ο πρώην Δήμος Αρναίας, πέραν του 
αρχικού κεφαλαίου.  
 Η συγκρότηση, η λειτουργία και αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, η οργάνωση η 
λειτουργία, η διαχείριση και η εποπτεία της Επιχείρησης, διέπονται από τις σχετικές διατάξεις 
που αφορούν τη λειτουργία των Διαδημοτικών Επιχειρήσεων που είχαν συσταθεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Π.Δ/τος 410/95 (παλαιός Δ.Κ.Κ.) και της κείμενης νομοθεσίας. 
 Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 6385/6790/6789/16-6-2005 απόφαση του  Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 43/2011  

 
 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 
Υπογραφή                         Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Πολύγυρος 3-2-2011 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
κ.α.α. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡΔΟΣ 

 

 


	Αριθμός θέματος : 8ο ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
	Αριθμός Απόφασης : 43

