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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

 της 5/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 
 Στον Πολύγυρο, σήμερα δύο (2) του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 5/24.2.2012 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, 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 Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 18 Ευαγγελινός Δημήτριος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 19 Σιμώνης Ιωάννης 

3 Βορδός Χρήστος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 21 Σταμούδης Ελευθέριος 

5 Λιόντας  Γεώργιος 22 Καπλάνης Θωμάς 

6 Σαράντη Μαρία 23 Γκολόης Γεώργιος 

7 Ζούνη Στέλλα 24 Αβέρης Αθανάσιος 

8 Πύρρος Ιωάννης 25 Παρθενιώτης Νικόλαος 

9 Πλιάκος Αστέριος 26 Μπάτσιος  Αστέριος 

10 Λακρός Αλέξανδρος    

11 Σοφοτάσιος Χρήστος    

12 Βουλγαράκης Χρυσόστομο    

13 Κοντογιώργης Δημήτριος    

14 Δήμητσας Δημήτριος    

15 Δημητριάδης Χρήστος    

16 Χλιούμης Ανδρέας    

17 Μπογδάνος Κων/νος    

      

         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 παραβρέθηκε ο 

Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Μεταμόρφωσης κ. Μαχαίρας Ανδρέας, η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου κ. Ρόκου Άννα και ο 

Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας Βάβδου κ. Τυροβούζης Ιωάννης.  

        Μετά την συζήτηση του 1
ου

 τακτικού θέματος αποχώρησε ο κ. Μπογδάνος Κων/νος. 

 
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 2

ο
  

 
θέμα, 

έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος ανέφερε : «Είναι ένα θέμα το οποίο 

έχει έρθει στο συμβούλιο μετά από πρόταση βεβαίως της μείζονος αντιπολίτευσης και βεβαίως μετά 

από δέσμευση του δημάρχου απέναντι σε ομάδες οι οποίες ζήτησαν την μείωση τελών καθαριότητας 

και ηλεκτροφωτισμού. 

 Εισάγουμε στο δημοτικό συμβούλιο την πρόταση, βασιζόμενοι στις διατάξεις του νόμου 25 του 

75 άρθρου 1 παράγραφος 4, του νόμου 2307 του 1995 άρθρο 7 παράγραφος 4, καθώς επίσης και 

1 Βαγιωνάς Αθανάσιος 

Αριθμός θέματος :2
ο
  Μείωση τιμής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

για γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες 

Αριθμός Απόφασης : 81  

ΑΔΑ: Β44ΝΩΞΜ-ΙΙΙ



2 

 

πλείστων αποφάσεων από το συμβούλιο της επικρατείας και προτείνουμε τροποποίηση στην ουσία, 

(γιατί νέα απόφαση δεν μπορούμε αν πάρουμε, είναι αρκετά δύσκολο να τεκμηριώσουμε την νέα 

απόφαση) της 190/2011 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου και ζητάμε την προσθήκη νέας 

κατηγορίας γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες με συντελεστή 0,64 €. 

 Δηλαδή στην ουσία το 1/5 του ποσού το οποίο ισχύει για τα καταστήματα, για τα βιοτεχνικά 

κτίρια επειδή θα πρέπει ακριβώς για το ίδιο λόγο, θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη πλήρως και επειδή 

αυτή την στιγμή δεν έχει δεδομένα η υπηρεσία για να μπορέσει να κάνει κοστολογημένη πρόταση στο 

δημοτικό συμβούλιο για να ληφθεί η απόφαση που πρέπει, προτείνουμε να την πάρουμε την απόφαση 

αργότερα, έτσι και αλλιώς η απόφαση πρέπει να ληφθεί μέχρι τον Οκτώβριο μήνα, μόλις η υπηρεσία 

ετοιμαστεί και να καταθέσουμε πρόταση στο δημοτικό συμβούλιο βλέποντας τα οικονομικά δεδομένα 

της κατηγορίας των βιοτεχνικών κτιρίων».  

 Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σιμώνη Ιωάννη, ο οποίος ανέφερε: 

«κύριε Δήμαρχε, στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο είπατε ότι θα γίνει μια επιτροπή από μένα, από 

τον κ. Βορδό και από έναν υπάλληλο για να δούμε τι πρόκειται να κάνουμε με το τέλος αυτό. 

 Η επιτροπή μεν συστάθηκε αλλά δεν εργάστηκε ποτέ ως προς την κατηγορία αυτή, και η 

εισήγηση που έρχεται, έρχεται μόνο από την πλευρά σας, χωρίς να λάβει καθόλου υπόψη τις δικές μας 

θέσεις». 

  Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος: « Εμείς, 

εκτός από το ζήτημα των τελών καθαριότητας και φωτισμού είχαμε βάλει και το θέμα για τον φόρο 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων, και όπως βλέπουμε ότι στην συγκεκριμένη εισήγηση δεν το 

συμπεριλαμβάνετε. 

 Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που σύμφωνα με τον νόμο και σύμφωνα με τις δικές μας 

απόψεις για τον προσδιορισμό τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας των κατοικιών των κειμένων σε 

αγροτικές περιοχές όπως είναι οι δικές μας δεν περιλαμβάνονται οι στάβλοι, οι χώροι σταβλισμού όπως 

επίσης και όλοι οι άλλοι χώροι που δεν είναι κύριας κατοικίας και δεν προορίζονται για οίκηση, όπως 

επίσης και για τα θερμοκήπια, και δεύτερον είναι το θέμα των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας 

και φωτισμού που αφορά όπως είπε και ο συνάδελφος ο Σιμώνης τις αγροτικές περιοχές, βιοτεχνίες και 

στάβλους, λοιπόν θα πρέπει η επιτροπή αυτή να έχει και νομική γνωμοδότηση,  

 Ο κ. Δήμαρχος απήντησε ότι θα προτείνει να αναβληθεί το θέμα και να έρθει πρόταση της 

επιτροπής, επισημαίνοντας στην επιτροπή ότι για τις βιοτεχνίες εάν δεν έρθει οικοδομική άδεια 

αναθεωρημένη, όπου να φαίνεται τι είναι αποθήκη και τι είναι χώρος κυρίας χρήσεως δεν μπορεί να 

συζητηθεί το θέμα. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Την αναβολή του θέματος και την επανεξέτασή του σε επόμενο συμβούλιο, όπου θα 

υπάρχει εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, με την επισήμανση στην επιτροπή να 

υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία (αναθεωρημένες οικοδομικές άδειες) χαρακτηρισμού των 

χώρων κύριας χρήσης, αποθηκών, στάβλων κ.λ.π. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 81/2012 

 

       Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

Πολύγυρος 7 - 3 – 2012 

M.E. ΔΗΜΑΡΧΟY 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΖΑΓΓΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: Β44ΝΩΞΜ-ΙΙΙ


