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Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή (30η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου,
ύστερα από την με αριθ. 19/26.10.2015 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
Βορδός
3
Ζούνη
4
Ματέας
5
Κυριάκου
6
Κοντογιώργης
7
Δέας
8
Σαράντη
9
Λακρός
10
Λιόντας
11
Καραφουλίδης
12
Σιμώνης
13
Βασιλάκης
14
Γκλάβας
15
Κανταράς
16
Παπούλιος
17
Λαφαζάνης
18
Πάνος
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Α/Α Επίθετο
1
Δημητριάδης
2
Ζιούπου
3
Ζαβράκογλου
4
Φυλαχτός
5
Σιδέρης

Όνομα
Δημήτριος
Χρήστος
Στέλλα
Γεώργιος
Ιφιγένεια
Δημήτριος
Παύλος
Μαρία
Αλέξανδρος
Γεώργιος
Αναστάσιος
Ιωάννης
Αθανάσιος
Γεώργιος
Αναστάσιος
Ιωάννης
Βασίλειος
Ιωακείμ

Α/Α
19
20
21
22

Επίθετο
Τσινάς
Χριστιανού
Ματθαίου
Ξάκης

Όνομα
Αργύριος
Αγγελική
Αθανάσιος
Ιωάννης

Όνομα
Χρήστος
Άννα
Άγγελος
Χρήστος
Νικόλαος

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. Εμμανουήλ Σειράς, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βραστάμων κ. Ιωακείμ
Μελανδίνος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος και ο
Πρόεδρος της Τ.Κ. Δουμπιών κ. Αθανάσιος Γεραντζής.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πάνος Ιωακείμ αποχώρησε στη συζήτηση των έκτακτων
θεμάτων και δεν επανήλθε μέχρι το πέρας της συνεδρίασης.
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Αριθμός θέματος:8ο

Τροποποίηση των όρων της από 29.5.15 Σύμβασης
Διαδημοτικής Συνεργασίας των Δήμων Αριστοτέλη και
Πολυγύρου

Αριθμός Απόφασης :387
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 8ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στην δημοτική σύμβουλο κ. Στέλλα Ζούνη, η
οποία τόνισε: «Η τροποποίηση αφορά στη σύμβαση της Διαδημοτικής Συνεργασίας του Δήμου
Αριστοτέλη με τον Δήμο Πολυγύρου, είναι η αντικατάσταση δύο εδαφίων, τα οποία έχουν
εγκριθεί κι από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη, την Τετάρτη 30/09/2015.
Η πρώτη τροποποίηση αφορά στο άρθρο 1, παράγραφο 1.1 για κτίρια και
εγκαταστάσεις των λοιπών χρήσεων και για όσα απ’ τα ανωτέρω ανήκουν σε φορείς του
δημοσίου, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι άδειες και οι λοιποί συναφείς πράξεις, εξακολουθούν να
εκδίδονται από την υπηρεσία δόμησης του Δήμου Αριστοτέλη και όχι από το Δήμο
Πολυγύρου.
Και η δεύτερη τροποποίηση αφορά στο 2ο άρθρο, που έχει να κάνει με τη διάθεση του
προσωπικού. Μέχρι τώρα ήταν ο κ. Ιωάννης Μανθόπουλος, προτάθηκε η κυρία Μπογιατζή,
Αναστασία ηλεκτρολόγος – μηχανικός ούτως ώστε να γίνεται ο έλεγχος από την υπηρεσία τη
δικιά μας του Δήμου Πολυγύρου για τη θεώρηση των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών».
Τον λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος ζήτησε να προσθέσουνε στην σχετική
τροποποίηση ότι οι δαπάνες μετακίνησης των συγκεκριμένων υπαλλήλων προς την περιοχή
του Δήμου Αριστοτέλη, να βαραίνουν τον Δήμο Αριστοτέλη.
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιο
Κανταράς, ο οποίος ζήτησε να διευκρινιστεί στην απόφαση ότι ο Δήμος Πολυγύρου δεν θα
έχει ευθύνη σε ζητήματα έκδοσης, σε αναθεώρηση, σε άδειες δόμησης κλπ. στην περιοχή των
Σκουριών.
Ο κ. Δήμαρχος απήντησε: «Καταρχήν, δεν πρόκειται για διοικητική υποστήριξη, αλλά
για μία σύμβαση μεταξύ δύο δήμων που έχουν πολεοδομικές υπηρεσίες και απλώς μεταβατικά,
επειδή δεν έχει ο Δήμος Αριστοτέλη τον αρμόδιο υπάλληλο ο οποίος θα μπορεί να ελέγχει
όλες τις οικοδομικές άδειες, ζήτησε από μας να στηρίξουμε το Δήμο Αριστοτέλη.
Αυτό το θέμα που θέσατε, ασφαλώς αν χρειαστεί οικοδομική άδεια, το χρόνο που θα
είναι πάνω ο υπάλληλος αυτός, δεν θα εκδίδεται η άδεια από τον Δήμο Πολυγύρου, θα
εκδίδεται από το Δήμο Αριστοτέλη, αλλά με τους υπαλλήλους, συν αυτόν που θα
χρησιμοποιείται από την πλευρά του Δήμου Αριστοτέλη, για την έκδοση των αδειών.
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην κ. Ζούνη : «συγκεκριμένα θα βγάζουμε οικοδομικές
άδειες δόμησης, για κτίρια και εγκαταστάσεις με χρήση κατοικίας, προσωρινής διαμονής,
συνάθροισης κοινού, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, εμπορίου γραφείων, αποθήκευσης και
στάθμευσης και πρατηρίων υγρών καυσίμων, όπως οι χρήσεις αυτές, ορίζονται και
εξειδικεύονται με το άρθρο 3 της απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ υπ’ αριθμόν του 1989 κτιριακός
κανονισμός. Για κτίρια και εγκαταστάσεις των λοιπών χρήσεων και για όσα από τα ανωτέρα
ανήκουν σε φορείς του δημοσίου ή ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ή άδειες ή λοιπές συναφές πράξεις…
εξακολουθούν να εκδίδονται από την υπηρεσία δόμησης του Δήμου Αριστοτέλη».
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση έλαβε υπόψη του την Σύμβαση
Διαδημοτικής Συνεργασίας των Δήμων Αριστοτέλη και Πολυγύρου & μετά από διαλογική
συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την αντικατάσταση του εδαφίου (1) της παρ. 11 του άρθρο 1 της από 29-5-15
Σύμβασης για την Πράξη «Διοικητική Υποστήριξη για την έκδοση οικοδομικών
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αδειών του Δήμου Αριστοτέλη», αντικείμενο της οποίας είναι η υποστήριξη από την
υπηρεσία δόμησης του Δήμου Πολυγύρου για την έκδοση αδειών δόμησης και
συναφών πράξεων και εγκρίσεων προβλεπόμενων εκ των κειμένων πολεοδομικών
διατάξεων, για τον Δήμο Αριστοτέλη ως ακολούθως:
«Ο έλεγχος, η έκδοση και οι αναθεωρήσεις των Εγκρίσεων και των Αδειών Δόμησης
κατά τις διατάξεις του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α’/2011) όπως αυτές ισχύουν σήμερα,
για κτίρια και εγκαταστάσεις με χρήσεις κατοικίας, προσωρινής διαμονής,
συνάθροισης κοινού, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, εμπορίου, γραφείων,
αποθήκευσης και στάθμευσης και πρατηρίων υγρών καυσίμων, όπως οι χρήσεις αυτές
ορίζονται και εξειδικεύονται με το άρθρο 3 της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθ.
3046/304/1989 (ΦΕΚ 59 Δ’/1989) «Κτιριακός Κανονισμός». Για κτίρια και
εγκαταστάσεις των λοιπών χρήσεων και για όσα από τα ανωτέρω ανήκουν σε φορείς
του δημοσίου ή ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι άδειες και λοιπές συναφείς πράξεις
εξακολουθούν να εκδίδονται από την Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Αριστοτέλη».
2. Την τροποποίηση του άρθρο 2.2 της από 29-5-15 Σύμβασης με την προσθήκη
παραγράφου με αριθ.’’1.1’’ και περιεχόμενο ως ακολούθως:
«1.1)Για τον έλεγχο και θεώρηση των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών των αδειών
δόμησης, που από την παρούσα σύμβαση ορίζεται ως αρμόδια Υπηρεσία
διεκπεραίωσης η ΥΔΟΜ Πολυγύρου, αρμόδια ορίζεται η υπάλληλος της Υ.ΔΟΜ. του
Δήμου Πολυγύρου κ. Αναστασία Μπογιατζή, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ενώ σε
περίπτωση πολυήμερης απουσίας της ο ίδιος έλεγχος θα ασκείται από υπάλληλο
παρόμοιας ειδικότητας του Δήμου Αριστοτέλη. Για τον έλεγχο και θεώρηση των
ηλεκτρομηχανολογικών μελετών των αδειών δόμησης, που από την παρούσα σύμβαση
ορίζεται ως αρμόδια Υπηρεσία διεκπεραίωσης η ΥΔΟΜ του Δήμου Αριστοτέλη, ο
έλεγχος θα ασκείται από υπάλληλο παρόμοιας ειδικότητας του Δήμου Αριστοτέλη.
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υπογράψει την τροποποιημένη σύμβαση διαδημοτικής
συνεργασίας των Δήμων Αριστοτέλη και Πολυγύρου.
4. Τα έξοδα της εκτός έδρας μετακίνησης των υπαλλήλων του Δήμου Πολυγύρου προς
την περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη, να βαραίνουν τον Δήμο Αριστοτέλη.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 387/2015
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ ΕΛ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 17-11-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ

