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Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
της 9/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή ένατη (29η) του μηνός Μαΐου του έτους 2015,
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. 9/25.5.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη
Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο 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 προσκλήθηκε
και παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών
συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Α/Α Επίθετο
1
Ζαγγίλας
2
Ζαβράκογλου
3
Σιμώνης
4
Βορδός
5
Ζούνη
6
Βασιλάκης
7
Ματέας
8
Κυριάκου
9
Λιόντας
10
Κοντογιώργης
11
Σιδέρης
12
Σαράντη
13
Λακρός
14
Δέας

Όνομα
Δημήτριος
Άγγελος
Ιωάννης
Χρήστος
Στέλλα
Αθανάσιος
Γεώργιος
Ιφιγένεια
Γεώργιος
Δημήτριος
Νικόλαος
Μαρία
Αλέξανδρος
Παύλος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
Α/Α Επίθετο
1
Δημητριάδης
2
Κανταράς
3
Καραφουλίδης
4
Γκλάβας
5
Πάνος
6
Ζιούπου

Όνομα
Χρήστος
Αναστάσιος
Αναστάσιος
Γεώργιος
Ιωακείμ
Άννα

Α/Α
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Επίθετο
Φυλαχτός
Παπούλιος
Λαφαζάνης
Τσινάς
Χριστιανού
Ματθαίου
Ξάκης

Όνομα
Χρήστος
Ιωάννης
Βασίλειος
Αργύριος
Αγγελική
Αθανάσιος
Ιωάννης

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 ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος
της Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. Σειράς Εμμανουήλ και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ.
Κλαμούρης Νικόλαος .
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φυλαχτός Χρήστος προσήλθε στο 24ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης.
Αριθμός θέματος: 15ο
Αριθμός Απόφασης :184

Ανανέωση επαγγελματικών αδειών Λαϊκών
Αγορών
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 15ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Κοντογιώργη, ο
οποίος τόνισε: «Οι επαγγελματικές άδειες πωλητών Λαϊκών Αγορών , σύμφωνα με το Ν.
4264/2014 άρθρο 8, ανανεώνονται από τον οικείο Δήμο όπου ο πωλητής έχει μόνιμη διαμονή.
Με την υπ’ αρ. 296/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου, αναρτήθηκε
η πρόσκληση στους πωλητές όπου προβλέπεται και ενημερώθηκε ο οικείος σύλλογος
επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.
Με την υπ’ αρ. 64/25-2-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου
ανανεώθηκαν οι άδειες των μόνιμων κατοίκων του Δήμου Πολυγύρου. Για τους υπόλοιπους
αιτούντες, οι οποίοι είχαν αδειοδοτηθεί από την Νομαρχία Χαλκιδικής αλλά είναι μόνιμοι
κάτοικοι Δήμων του Νομού Θεσσαλονίκης, έγινε ερώτημα στα Υπουργεία Ανάπτυξης και
Οικονομίας. Το Δ.Σ καλείται να αποφασίσει αν προχωρήσει στην αδειοδότηση των τριάντα
τεσσάρων αιτούντων, που έχετε όλοι στα χέρια σας, επιφυλασσόμενο ότι θα αρθεί η απόφαση
αν η απάντηση από το Υπουργείο είναι άλλης γνώμης:
Επίσης ο κ. Κεχιόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επίσης
αδειοδοτηθέντας από την Νομαρχία Χαλκιδικής έκανε αίτηση διακοπής της άδειας του.
Μετά τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την ανανέωση
των τριάντα τεσσάρων αδειών και την διακοπή της μίας».
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Πολυγύρου
κ. Γεώργιο Γκόλιαρα: « Επειδή υπήρχε κάποιο θέμα με τη Λαϊκή του Πολυγύρου και με τις
άδειες που υπάρχουν, ειδικά στη Λαϊκή του Πολυγύρου, ο Σύλλογός μας έχει πάρει κάποια
απόφαση σχετικά, ότι θα ζητήσει και με έγγραφο από το Δημοτικό Συμβούλιο να ελεγχθούν
όλες οι άδειες κατά πόσο τηρούν τη νομιμότητα και κατά πόσο αυτοί που έρχονται στη Λαϊκή
πραγματικά η άδεια τους είναι σε ισχύ, που σημαίνει ότι εμείς είμαστε κατά σαν Εμπορικός
Σύλλογος του να δώσουμε άδειες, ειδικά σε άτομα τα οποία δεν είναι κάτοικοι της Χαλκιδικής.
Ο Εμπορικός Σύλλογος δηλαδή είναι κατά σε αυτό το πράγμα, καθώς επίσης και θα
υπάρξει και κάποιο άλλο ακόμη έγγραφο προς το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικά με τη Λαϊκή του
Πολυγύρου».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πήρε τον λόγο: «Η αδειοδότηση των εν λόγω αιτούντων είναι
υπό προϋπόθεση, δηλαδή ότι θα αρθεί η απόφαση εάν η απάντηση από το Υπουργείο είναι
άλλης γνώμης. Δυστυχώς το Υπουργείο δεν απάντησε ακόμη στο έγγραφο που στείλαμε πριν
τρεισήμισι μήνες.
Ο κ. Δήμαρχος πήρε τον λόγο: « Ενοχλείστε πάλι. Εάν σας πει το Υπουργείο ότι
έχουμε πράγματι δυνητικό δικαίωμα, τότε να το συζητήσουμε, να μπούμε σε αυτήν τη
διαδικασία. Εγώ καταλαβαίνω το συνδικαλιστικό αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου, αλλά
πρέπει κι εμείς να είμαστε νόμιμοι, εφόσον οι επαγγελματίες κρατούν τις άδειες στα χέρια τους
και δεν έχουμε την επίσημη απάντηση του Υπουργείου, ώστε να είμαστε κατοχυρωμένοι».
Τον λόγο ζήτησε ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βορδός: «Νομίζω ότι η εισήγηση της
Υπηρεσίας είναι ξεκάθαρη, λέμε ότι μέχρι να μπούμε σε μία διαδικασία να ξεκαθαρίσει
τελείως –γιατί έχω επικοινωνήσει εγώ τηλεφωνικά κάτω με το Υπουργείο κι αυτοί δεν ξέρουν
ακόμα τι να κάνουν, είναι εγκλωβισμένοι σε αυτό το ζήτημα και αναμένεται να δοθεί λύση–
τουλάχιστον αυτούς τους ανθρώπους να μην τους έχουμε παράνομους. Να τους δώσουμε τη
δυνατότητα χρήσης μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα, από τη στιγμή που –επαναλαμβάνω– είναι
παλιές περιπτώσεις οι οποίες κατέχουν άδειες εδώ και πάρα πολλά χρόνια νομίμως από τη
ΝΑΧ, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής».
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην αρχηγό της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική
Χριστιανού: «Πιστεύω ότι η λειτουργία και η λογική των Λαϊκών Αγορών είναι να
προσφέρουν στον καταναλωτή του χαμηλού εισοδήματος ένα φτηνό προϊόν. Αν μπούμε σε
λογικές να κρατήσουμε μόνο τους Χαλκιδικιώτες, πρακτικά σημαίνει ότι αποκλείουμε κάποια
είδη από τις Λαϊκές Αγορές της Χαλκιδικής, γιατί εκ των πραγμάτων δεν έχεις ούτε βιοτεχνίες
παπουτσιών εδώ, ούτε βιοτεχνίες ρούχων, ούτε τίποτα, πράγμα που θα λειτουργήσει σε μία
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λογική ότι οι Λαϊκές Αγορές στη Χαλκιδική –και στο Δήμο μας ιδιαίτερα, αφού μπαίνουμε σε
αυτήν τη λογική– θα φυλλορροούν έως θα σβήσουν. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί,
γιατί πρέπει και οι δημότες οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ένα ακριβό είδος
να μπορούν να το προμηθευτούν σε χαμηλές τιμές, θα πρέπει να υπάρχει μία τέτοια
ευαισθησία. Από την άλλη μεριά, είναι και οι άνθρωποι των Λαϊκών Αγορών που είναι
άνθρωποι κι αυτοί που προσπαθούν να βγάλουν ένα μεροκάματο σε δύσκολους καιρούς, ούτε
κι αυτούς μπορείς να τους αποκλείσεις και να τους πεις, δεν θα ζήσεις σήμερα, σε μία περίοδο
που η ανεργία μαστίζει τους πάντες».
Ο κ. Δήμαρχος πήρε και πάλι τον λόγο: «Η Αγγελική θέτει το θέμα σε άλλο επίπεδο,
σε επίπεδο ουσίας. Το θέμα είναι νομικό σήμερα, εάν μπορούμε εμείς αυτές τις άδειες οι οποίες
υφίστανται να μην τις ανανεώσουμε ή να τις ακυρώσουμε. Τέτοια δικονομική και θεσμική
δυνατότητα σήμερα δεν έχουμε, γι’ αυτό κάναμε και το ερώτημα. Συνεπώς, για την ενδεχόμενη
αποφυγή προς το παρόν αποζημιώσεων ή μηνύσεων κ.λπ., καλό θα είναι να συνεχιστεί αυτή η
διαδικασία μέχρι να απαντήσει το αρμόδιο Υπουργείο. Να στείλουμε και δεύτερο και τρίτο
έγγραφο αν χρειαστεί, ώστε να ξεκαθαριστεί το θέμα, γιατί έχουμε μπλέξει δυστυχώς με το
ελληνικό δημόσιο».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του με το Ν. 4264/2014 άρθρο 8, την
υπ’ αρ. 296/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου και μετά από διαλογική
συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αδειοδότηση των παρακάτω αιτούντων επιφυλασσόμενο ότι θα αρθεί η απόφαση αν
η απάντηση από το Υπουργείο είναι άλλης γνώμης:
1. Λύττα Κασσιανής, κατοίκου Ν. Μαλγάρων
2. Καραβά Ελπίδας, κατοίκου Επανομής
3. Κοκκάκη Κυριακής κατοίκου Θεσσαλονίκης
4. Σταυριανίδη Αναστάσιου κατοίκου Θεσσαλονίκης
5. Ασβεστά Δημήτριου κατοίκου Ν. Μηχανιώνας
6. Τσακιρίδη Ευδόκιμου κατοίκου Θεσσαλονίκης
7. Ζαπουνίδη Παναγιώτη κατοίκου Θεσσαλονίκης
8. Σταυριανίδου Λιάνας κατοίκου Θεσσαλονίκης
9. Πολύμερου Πολύμερου κατοίκου Ν. Απολλωνείας
10. Κορδελά Αθανάσιου κατοίκου Περιστερώνα
11. Σεμπελίδη Κωνσταντίνου κατοίκου Θεσσαλονίκης
12. Okungbvwa Ijose κατοίκου Θεσσαλονίκης
13. Παπαδοπούλου Ασημένιας κατοίκου Θεσσαλονίκης
14. Παπαδοπούλου Άννας κατοίκου Θεσσαλονίκης
15. Ντεράκη Ανδρέα κατοίκου Σταυρού
16. Σεμελίδου Δέσποινας κατοίκου Κρυονερίου
17. Αγγελίδη Αγγελάκη κατοίκου Λαγκαδά
18. Πεταλούδη Πουλχερίας κατοίκου Λαγυνών
19. Φύντα Αθανάσιου κατοίκου Κερασιάς
20. Σεϊταρίδη Άννας κατοίκου Θεσσαλονίκης
21. Αμαξόπουλου Σωτήρη κατοίκου Κουφαλίων
22. Γιαννάκη Θεόδωρου κατοίκου Ωραιοκάστρου
23. Τεβελεκίδη Κωνσταντίνου κατοίκου Ν. Μηχανιώνας
24. Κορδελά Νικόλαου κατοίκου Περιστερώνα
25. Σαββίδη Ναντέζντα κατοίκου Αγίας Τριάδας
26. Τσουκαλαδέλη Γλυκερίας κατοίκου Θεσσαλονίκης
27. Πεταλούδη Λάζαρου κατοίκου Λαγυνών
28. Τεβελεκίδου Όλγας κατοίκου Ν. Μηχανιώνας
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29. Ορφανίδου Ελισάβετ κατοίκου Θέρμης
30. Πασχαλίδου Χρυσαφίνας κατοίκου Θεσσαλονίκης
31. Παπαδόπουλου Σταύρου κατοίκου Θεσσαλονίκης
32. Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου κατοίκου Θεσσαλονίκης
33. Κοκκάκη Βασίλειου κατοίκου Θεσσαλονίκης
34. Μαυρομάτη Άρτεμις κατοίκου Θεσσαλονίκης
Την διακοπή της άδειας του κ. Κεχιόπουλου Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου
Θεσσαλονίκης, κατόπιν έκανε αίτηση διακοπής της.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 184/2015
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ ΕΛ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 23-6-2015
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ
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