ΑΔΑ: ΒΛΛΜΩΞΜ-ΩΨΖ

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
της 14/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα επτά (7) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα
17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 14/03.10.2013
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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ζαγγίλας
Γκλάβας
Βορδός
Κυριάκου
Λιόντας
Σαράντη
Ζούνη
Λακρός
Σοφοτάσιος
Βουλγαράκης
Κοντογιώργης
Βαγιωνάς
Μπογδάνος

ΑΠΟΝΤΕΣ :
Α/Α
Επίθετο
1

Δήμητσας

Όνομα
Δημήτριος
Γεώργιος
Χρήστος
Ιφιγένεια
Γεώργιος
Μαρία
Στέλλα
Αλέξανδρος
Χρήστος
Χρυσόστομος
Δημήτριος
Αθανάσιος
Κων/νος

Α/
Α
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Επίθετο

Όνομα

Δημητριάδης
Σιμώνης
Χλιούμης
Λαφαζάνης
Σταμούδης
Καπλάνης
Αβέρης
Παρθενιώτης
Μπάτσιος
Ευαγγελινός
Πλιάκος
Πύρρος
Γκολόης

Χρήστος
Ιωάννης
Ανδρέας
Βασίλειος
Ελευθέριος
Θωμάς
Αθανάσιος
Νικόλαος
Αστέριος
Δημήτριος
Αστέριος
Ιωάννης
Γεώργιος

Όνομα
Δημήτριος

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 η Πρόεδρος του Συμβουλίου Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Άννα Ρόκου και ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. Νικόλαος Θεολόγης.
Αριθμός θέματος:1ο

Επέκταση μεταλλευτικής δραστηριότητας στη
Β.Α. Χαλκιδική

Αριθμός Απόφασης : 394
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 1ο θέμα,
έδωσε τον λόγο στον καθηγητή Μηχανικής Τροφίμων Α.Π.Θ. κ. Χαράλαμπο Λαζαρίδη, ο οποίος
τόνισε ότι ως καθηγητής της Γεωπονικής Σχολής, συμμετείχε στην Επιστημονική Επιτροπή που
συνέταξε σχετικό πόρισμα, με βάση το οποίο κρίθηκε αδύνατη η συνύπαρξη της σχεδιαζόμενης
ανοιχτής μεταλλευτικής δραστηριότητας με οποιαδήποτε ενυπάρχουσα αγροτική δραστηριότητα
(γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, αλιεία, κ.λ.π.)
Στην συνέχεια έκανε αναφορά στον “επίγειο Παράδεισο” της Β.Α. Χαλκιδικής, που ως
περιοχή διαθέτει σπουδαίο ιστορικό υλικό (Γενέτειρα Αριστοτέλη, Χερσόνησος του Άθω) αλλά και
πλούσιο εδαφοκλιματικό υπόβαθρο, που προσφέρει σπάνιο φυσικό περιβάλλον ιδανικό για διακοπές
και ασφαλή προϊόντα για κατανάλωση στα πλαίσια της μεσογειακής διατροφής.
Συνέχισε την εισήγησή του με ιστορική αναδρομή στον τρόπο αγοράς από την εταιρεία
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. της κρατικής περιουσίας, με αναφορές στα μεγάλα δικαιώματα και τις
ανύπαρκτες σχεδόν υποχρεώσεις της εταιρείας προς την προστασία του περιβάλλοντος, και
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επιχειρηματολόγησε σχετικά με την αρνητική λειτουργία της μεταλλουργείας Χρυσού στις αρχές της
“βιώσιμης ανάπτυξης” λέγοντας ότι η ανωτέρω δράση οδηγεί ταυτόχρονα σε περιβαλλοντική
καταστροφή και οικονομικο-κοινωνικό μαρασμό.
Ο κ. Λαζαρίδης αναφέρθηκε στη σημερινή καταστροφή σημαντικών εκτάσεων αρχέγονου
δάσους για να στηθούν έργα υποδομής (δρόμοι, εργοστάσια, φράγματα) που είναι ενδεικτική ενός
Φαραωνικού μεγέθους έργου και που σαφώς ξεπερνά τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής και θα
καταστρέψει οριστικά και αμετάκλητα ολόκληρο το Νομό Χαλκιδικής.
Επίσης απήντησε σε όσους μιλούν για ανάγκη αξιοποίησης του ορυκτού μας πλούτου,
λέγοντας ότι η αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου προϋποθέτει δύο θεμελιώδεις συνθήκες:
1. Να γίνεται με προστασία του περιβάλλοντος (χωρίς μη-αναστρέψιμη καταστροφή)
2. Να γίνεται προς όφελος του κράτους και της τοπικής κοινωνίας, και όχι προς όφελος τρίτων.
Στην περίπτωση μας καμιά από αυτές τις προϋποθέσεις δεν ισχύει, άρα δεν μιλάμε για
αξιοποίηση αλλά για καταλήστευση, που συνοδεύεται μάλιστα από μη-αναστρέψιμη καταστροφή,
καθώς υπήρξαν δύο περιπτώσεις “ατυχημάτων” στην περιοχή μας, α) με το νερό στο Νεοχώρι όπου
ανιχνεύτηκαν υψηλά επίπεδα Αρσενικού και β) με την κένωση δηλητηριασμένου συμπυκνώματος στη
Ρεντίνα.
Το τεράστιο κενό ενημέρωσης, το οποίο αφορά σε όλους τους πολίτες και κατ' αρχάς στους
ίδιους τους εργαζόμενους, καθώς χρόνια τώρα η διαπλοκή κρατούσε τα ΜΜΕ μακριά από το φλέγον
αυτό θέμα, αφήνοντας την εταιρεία να προπαγανδίζει ελεύθερα τις «αγαθές και εθνοσωτήριες»
προθέσεις της, δίχασε την τοπική κοινωνία και διέρρηξε τον κοινωνικό ιστό, δίνοντας την ψευδαίσθηση
ότι μόνο η μεταλλουργεία Χρυσού εγγυάται την ανάπτυξη της περιοχής.
Φυσικά υπάρχει - η βιώσιμη ανάπτυξη. Δίπλα στις υφιστάμενες θέσεις εργασίας, προβάλουν
αξιόλογες δυνατότητες για περισσότερες,πραγματικά νέες θέσεις εργασίας μέσα από:
•
την αξιοποίηση του ευνοϊκού εδαφοκλιματικού υπόβαθρου της περιοχής για παραγωγή
πιστοποιημένων «καθαρών», ασφαλών, ποιοτικών προϊόντων,
•
την εισαγωγή της τοπικής παραδοσιακής διατροφής στις υπηρεσίες εστίασης των επισκεπτών.
Η παραδοσιακή διατροφή με τοπικά, ποιοτικά προϊόντα είναι ένας επιπλέον πόλος προσέλκυσης
επισκεπτών, με προοπτικές ανάπτυξης εξαγωγών για όλο τον υπόλοιπο χρόνο,
•
την αναγέννηση παραδοσιακών επαγγελμάτων και προβολή του τοπικού πολιτισμού (ήθη,
έθιμα, παραδόσεις) την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού με αναφορά στη γενέτειρα του
Αριστοτέλη, την Πύλη του Αγ. Όρους”.
Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο οποίος
και ανέφερε: “Εδώ και πολλά χρόνια στη Χαλκιδική το θέμα των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων
είναι κεντρικό. Πολιτικές επιλογές και οικονομικά συμφέροντα πολλών δεκαετιών προσπαθούν να
δημιουργήσουν μια οικονομική “μονοκαλλιέργεια”, όπου η τοπική οικονομία θα είναι απόλυτα
εξαρτημένη από τα μεταλλεία. Ειδικότερα όμως η νέα επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας
στην Β.Α. Χαλκιδική , με την ανοιχτή εξόρυξη χρυσού, είναι ανταγωνιστική προς άλλες οικονομικές
δραστηριότητες όλου του Νομού, όπως τουρισμός, γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μελισσοκομία.
Η τέτοιου είδους εξόρυξη και επεξεργασία μεταλλεύματος για την παραγωγή χρυσού και
χαλκού, είναι μια μορφή βαριάς βιομηχανίας που επιφέρει σοβαρές και μη αναστρέψιμες βλάβες στο
φυσικό περιβάλλον, την μόλυνση της ατμόσφαιρας, των υδάτινων πόρων, του εδάφους, επιπτώσεις
στην ανθρώπινη υγεία, την ποιότητα ζωής αλλά κυρίως στην τοπική οικονομία.
Σύμφωνα με τον Μεταλλευτικό Κώδικα, χαρακτηρισμένη μεταλλευτική περιοχή συνεπάγεται
απαγόρευση οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας που παρεμποδίζει τη μεταλλεία,αναγκαστικές
απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων και σχεδόν μηδενικά κέρδη για το Δημόσιο. Ακαδημαϊκά
ιδρύματα, επιστημονικοί φορείς, Δήμοι, σύλλογοι και κινήματα πολιτών τεκμηριώνουν τους κινδύνους
και αντιδρούν στην «επένδυση», που όπως φαίνεται αποφέρει κέρδη μόνο για την εταιρεία
Σύμφωνα με ανεξάρτητους επιστημονικούς φορείς, η κατατεθείσα από την εταιρεία Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων παρουσιάζει σωρεία προβλημάτων. Καταγγέλλουν ελλείψεις στην
τεκμηρίωση, ελλιπή επιστημονικά δεδομένα και προβληματικές μεθοδολογίες, παρεκκλίσεις από τις
διαδικασίες που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρερμηνεία θεσμοθετημένων ορίων ρύπων .
Τον Ιούλιο του 2011 το Ελληνικό Δημόσιο προβαίνει στην έγκριση των Περιβαλλοντικών
Όρων, μετά από μια σκανδαλωδώς προσχηματική δημόσια διαβούλευση.
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που κατατέθηκε από την «Ελληνικός
Χρυσός» αποτελεί κομβικό σημείο για τον λόγο ότι αυτή στήθηκε με παραποίηση και απόκρυψη
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επιστημονικών στοιχείων και με ανυπόστατες, ατεκμηρίωτες και έως ψευδείς παραδοχές και
αιτιάσεις -από τους επί πληρωμή ανθρώπους της εταιρείας που τη συνέταξαν- όσον αφορά στις
επιπτώσεις στο περιβάλλον, στον άνθρωπο και στους φυσικούς πόρους. Παράλληλα παραβιάστηκε
κατάφωρα η ελληνική και κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία. Το γεγονός αυτό στηρίζεται ακλόνητα
από τα εξής τρία (μη) συμβάντα: α) Ποτέ δεν διεξήχθη δημόσια διαβούλευση ιδίως στην ευρύτερη
περιοχή της επέμβασης, αλλά και στον Νομό γενικώτερα, ώστε να ακουστούν και να καταγραφούν
επίσημα οι αντίθετες απόψεις, παρά μόνο ένας εσπευσμένος, προσχηματικός και με face control (κατά
τα άλλα ανοικτών θυρών) «διάλογος» β) Ποτέ δεν ζητήθηκε η γνωμάτευση ανεξάρτητων φορέων
και επιστημόνων για το θέμα και όσοι πρωτόβουλα εξέφρασαν γνώμη (ΑΠΘ, ΤΕΕ/ΤΚΜ, Γεωπονική
Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙΘ, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, πλήθος
μεμονωμένων καθηγητών και επιστημόνων κλπ) όλοι ανέδειξαν τους ανυπόστατους ισχυρισμούς της
ΜΠΕ. Δηλαδή οι υπογράφοντες την ΜΠΕ υπουργοί θεώρησαν σαν αληθείς όλους τους ανυπόστατους
και ψευδείς ισχυρισμούς των έμμισθων ανθρώπων της εταιρείας, και σαν ανύπαρκτους τους
ισχυρισμούς όλης (!!) της υπόλοιπης επιστημονικής κοινότητας, κατά το «Γιάννης κερνάει, Γιάννης
πίνει».γ) Ποτέ δεν ζητήθηκε η γνώμη παραγωγικών φορέων της περιοχής και όσοι από αυτούς
εκφράστηκαν πρωτόβουλα εκ των υστέρων, διατύπωσαν τουλάχιστον την ανησυχία τους για το μέλλον
των δραστηριοτήτων τους (ξενοδόχοι, μελισσοτρόφοι, υλοτόμοι, κτηνοτρόφοι, αλιείς κλπ).
Πρωταρχικό καθήκον και μέριμνα κάθε Δημοτικής Αρχής είναι να βάζει πάνω από οποιαδήποτε
άλλη επιλογή και σκοπιμότητα, την ευημερία και την ποιότητα ζωής των δημοτών της.
Η μέριμνα αυτή γίνεται πράξη:
α) Με την δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για να αναπτύσσονται απρόσκοπτα και να
ενισχύονται οικονομικές δραστηριότητες στο πνεύμα της αειφορίας, ώστε να μην υποβαθμίζεται το
περιβάλλον, να μην βλάπτονται άλλες οικονομικές δραστηριότητες και να διασφαλίζεται παράλληλα,
ένα απόθεμα πόρων για τις επόμενες γενιές.
β)
Με την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και όπου απαιτείται την
βελτιστοποίησή του.
Χωρίς να είμαστε αντίθετοι στην υπάρχουσα μεταλλευτική δραστηριότητα, αλλά κρίνοντας ότι
η προτεινόμενη επέκταση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων (χρυσός) εγκυμονεί όλους τους
παραπάνω κινδύνους και δεν θα την αντέξει η φέρουσα ικανότητα της περιοχής
Προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για να σταματήσει ΤΩΡΑ κάθε
δραστηριότητα που αφορά την εξόρυξη χρυσού, και την έναρξη ενός πραγματικού διαλόγου με την
κοινωνία και τους φορείς για μια αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής και όλου του Νομού.
Παράλληλα κάνουμε έκκληση και εκφράζουμε την ευχή να σταματήσουν όλες οι έκτροπες
ενέργειες, οι διώξεις και προφυλακήσεις, που έχουν δημιουργήσει κλίμα έντασης και διχασμού, με
επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή και στον τουρισμό του Νομού και σαν πρώτο βήμα
αποκλιμάκωσης εκφράζουμε την ευχή για άμεση αποφυλάκιση των ήδη προφυλακισμένων κατοίκων
της περιοχής.”
Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Θωμάς Καπλάνης, ο οποίος και
ανέφερε: “ Υπάρχουν περιοχές που πλήτονται άμεσα από την μελοντική εξόρυξη. Εκφράζουμε
ανεξάρτητη άποψη, η συντεταγμένη πολιτεία δεν άκουσε τις τοπικές κοινωνίες, προχώρησε σε
κοινωνικό αυτοματισμό, διχάζοντας τις τοπικές κοινωνίες με ολέθρια αποτελέσματα. Έχω πειστεί για
τις ολέθριες συνέπειες της επιφανειακής εξόρυξης, σέβομαι το δικαίωμα στην εργασία αλλά αν
συνεχιστεί η εξόρυξη, η καταστροφή του περιβάλλοντος θα έχει σωρευτικές συνέπειες στην αξία της
ανθρώπινης ζωής. Προτείνω να είμαστε αντίθετοι σε αυτή τη δραστηριότητα, να σταματήσει ο κύκλος
βίας και οι κάτοικοι να έχουν πλήρη ενημέρωση στα δύο αυτά χρόνια που απομένουν μέχρι να
ξεκινήσουν οι εργασίες”.
Ο αρχηγός της δεύτερης ελάσσονος μειοψηφίας κ. Νικόλαος Παρθενιώτης πήρε τον λόγο
και κάλεσε το Δ.Σ. να μην υπογράψει την καταδίκη της Χαλκιδικής δείχνοντας ανοχή στην
μεταλλευτική εξόρυξη η οποία θα φέρει ανεπανόρθωτη οικολογική καταστροφή και κέρδος μόνο
στους μονοπωλιακούς ομίλους.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε τον λόγο στην Βουλευτή κ. Ιγγλέζη, η οποία αφού έκανε μια
μικρή αναδρομή στο ιστορικό και τις δράσεις της Εταιρείας εξόρυξης χρυσού, τάχθηκε υπέρ του
αγώνα ακύρωσης τέτοιων επενδύσεων που είναι έγκλημα για την περιοχή.
Ακολούθησαν οι δευτερολογίες των αρχηγών των παρατάξεων, οι τοποθετήσεις
δημοτικών συμβούλων καθώς και ενεργών πολτών, όπου όλοι συνηγορούσαν στην παύση των
δραστηριοτήτων της εταιρείας.

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΩΞΜ-ΩΨΖ
4

Τέλος τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος Πολυγύρου κ. Αστέριος Ζωγράφος, ο οποίος, αφού
απήντησε στα ερωτήματα των προλαλήσαντων, τόνισε τα εξής: “Μου προξενεί εντύπωση γιατί
έρχεται το όλο θέμα για συζήτηση σήμερα και μάλιστα όταν ο Δήμος βρίσκεται προ τετελεσμένων
γεγονότων (έκδοση ΚΥΑ, απόφαση ΣΤΕ που απορρίπτει όλες τις αιτιάσεις των προσφυγούντων), ενώ
παράλληλα ο Δήμος Πολυγύρου είναι ο μοναδικός Δήμος της Χαλκιδικής που, επί Δημαρχίας του κ.
Θωμά Καπλάνη και με αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον κ. Κωνσταντίνο Μπογδάνο, δεν
υπέβαλλε οποιαδήποτε πρόταση (θετική ή αρνητική) στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής, όταν
δημοσιοποιήθηκε η πρόταση για την Μ.Π.Ε.
Είμαστε πολιτικά όργανα και οφείλουμε να ακολουθούμε τους νόμους και το Σύνταγμα, καθώς
υπάρχει ΚΥΑ που εγκρίνει την Μ.Π.Ε. και η υπ' αριθ. 1492/2013 απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε έναν εκπρόσωπό μας στην Επιτροπή που θα ελέγχει αν
τηρούνται οι όροι της Μ.Π.Ε.”.
Ακολούθησε ψηφοφορία για την πρόταση της μειοψηφίας, όπου οι δεκαπέντε (15) παρόντες
δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Αστέριος
Μπάτσιος ψήφησαν αρνητικά, ενώ για την πρόταση της πλειοψηφίας, οι δέκα (10) παρόντες
δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας ψήφησαν αρνητικά, οι δεκαπέντε (15) παρόντες δημοτικοί
σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Αστέριος Μπάτσιος
ψήφησαν θετικά.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τις τοποθετήσεις των δημοτικών
παρατάξεων του Δήμου Πολυγύρου και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει κατ ά πλειοψηφία
1. Με δεδομένη την συνέχιση των εργασιών στην θέση «Σκουριές» Μ. Παναγίας του Δήμου
Αριστοτέλη, από την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» λόγω των αδειοδοτήσεων της
πολιτείας και των αποφάσεων του ΣΤΕ, στο πλαίσιο της ρεαλιστικής αντιμετώπισης του
θέματος και στο σκέλος που αφορά τον Δήμο Πολυγύρου λόγω της γειτνίασης με την θέση
«Σκουριές», αναλαμβάνουμε την υποχρέωση παρακολούθησης και ελέγχου της πιστής
εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που έθεσε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής,
με ομόφωνη απόφαση στην 147/10-12-2010 συνεδρίασή του και συμπεριελήφθησαν στην
υπ’ αριθ. με ΑΠ οικ. 201745/26.06.2011 ΚΥΑ με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από το ΥΠΕΚΑ.
2. Συγκεκριμένα θα απαιτήσουμε την τοποθέτηση αντιπροσώπου του Δήμου Πολυγύρου
στην επιτροπή παρακολούθησης - τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της μελέτης,
δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις διατάξεις των γενικών όρων που αφορούν την μη
χρήση κυανίου ή παράγωγα αυτού, τον περιορισμό της σκόνης στα όρια της μελέτης και
την διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής.
Οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις από τα αναγραφόμενα στην προαναφερόμενη ΚΥΑ ή τυχόν
αστοχίες της ΜΠΕ που δύνανται να προκαλέσουν βλάβες στην υγεία ή στις επαγγελματικές
δραστηριότητες των συνδημοτών μας, θα αποτελέσουν λόγω προσφυγών με όλα τα ένδικα
μέσα εκ μέρους του Δήμου Πολυγύρου για την ανάκληση της αδειοδότησης.
Επί της απόφασης μειοψήφησε η μείζονα και οι δύο ελάσσονες μειοψηφίες. Ο ανεξάρτητος
δημοτικός σύμβουλος κ. Αστέριος Μπάτσιος ψήφησε υπέρ της πρότασης της πλειοψηφίας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 394/2013
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 8-10-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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