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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 της 6/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοσιμία (21) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα 
Δευτέρα 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. 6/17.3.2011 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 Γκολόης Γεώργιος 
10 Λακρός Αλέξανδρος 23 Αβέρης Αθανάσιος 
11 Σοφοτάσιος Χρήστος 24 Παρθενιώτης Νικόλαος 
12 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 25 Μπάτσιος Αστέριος 
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 

παραβρέθηκε οι Πρόεδροι των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ.: α) Ρόκου Άννα, 
Πολυγύρου, β) Μαχαιράς Ανδρέας, Μεταμόρφωσης, γ) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη, δ) 
Βαγιωνάς Κωνσταντίνος, Ολύνθου, ε) Σαραφίδης Αναστάσιος, Ορμύλιας, στ) Κυριώτης 
Αναστάσιος, Παλαιόχωρας, ζ) Γιάννος Αθανάσιος, Ριζών. 

Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χλιούμης Ανδρέας 
αποχώρησε κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος, και ο κ. Δήμαρχος αποχώρησε στην αρχή 
της συζήτησης του πέμπτου θέματος, και δεν επανήλθαν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. 

 
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, έδωσε τον λόγο στον 
Αντιδήμαρχο Δημοτική Ενότητας Πολυγύρου κ. Χρήστο Βορδό ο οποίος ανέφερε: «Εκ 

1 Δήμητσας Δημήτριος 
2 Βαγιωνάς Αθανάσιος 
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παραδρομής στην προηγούμενη απόφαση, παραλείψαμε να βάλουμε κάποια τέλη, τα οποία 
είχαν επιβληθεί από την διεύθυνση εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής και 
συγκεκριμένα αφορούσαν την διεύθυνση εμπορίου.  
 Αφορά παραγωγικές άδειες λαϊκών αγορών, επαγγελματικές άδειες λαϊκών αγορών, 
υπαίθριες άδειες εμπορίου παραγωγού και άδειες επίσης υπαιθρίου εμπορίου. Το ποσό το 
οποίο κατ’ εκτίμηση, όσον αφορά την χωρική αρμοδιότητα πλέον του νέου Δήμου Πολυγύρου, 
αναμένεται να είναι γύρω στα 8.000,00 € και ο ετήσιος προϋπολογισμός εξόδων, με πρόσληψη 
ενός εργαζομένου για ένα οκτάμηνο, για γραφική ύλη, μηχανολογικό εξοπλισμό ανέρχεται στα 
12.500,00 €, ως εκ τούτου καλώ το Σώμα, να λάβουμε συμπληρωματική απόφαση επιβολής 
τελών που αφορούν την διεύθυνση εμπορίου, για τις παραγωγικές άδειες λαϊκών αγορών 30,00 
€, για τις επαγγελματικές άδειες λαϊκών αγορών 60,00 €, για τις άδειες υπαιθρίου εμπορίου 
παραγωγού 60,00 €, για τις άδειες πλανοδίου εμπορίου 80,00 €.  
 Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Κων/νος 
Μπογδάνος ο οποίος δήλωσε ότι: «για τον ίδιο λόγο που είχαμε μειοψηφήσει και την 
προηγούμενη φορά, γιατί υποκρύπτει φόρο αυτό, δεν είναι τέλος, μειοψηφούμε στην 
συγκεκριμένη απόφαση, γιατί εμείς πιστεύουμε, ότι σε λίγο θα μας βάλετε φόρο και αυτό που 
αναπνέουμε».  
 Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της δεύτερης ελάσσονος μείζονος μειοψηφίας κ. Νικόλαος 
Παρθενιώτης: «Το θέμα είναι ότι πρέπει να γνωρίζετε κ. Πρόεδρε τα προβλήματα είναι 
μεγάλα και στους παραγωγούς και σε όλους τους ανθρώπους. Είναι μεροκαματιάρηδες, δεν θα 
σωθεί όμως ο Δήμος από αυτούς τους ανθρώπους». 
 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κ α τ ά   π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
 

• Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 37/2011 απόφαση του Δ.Σ. Πολυγύρου 
αναφορικά με την επιβολή τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα στους πολίτες που 
συναλλάσσονται με πρώην υπηρεσίες της Ν.Α.Χ., των οποίων οι αρμοδιότητες 
περιήλθαν στο δήμο Πολυγύρου, και συγκεκριμένα την επιβολή τελών από την 
Διεύθυνση Εμπορίου. 

• Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην υπ’ αριθ. 37/2011 απόφαση του 
Δ.Σ. Πολυγύρου, δηλ. το Δ.Σ. επιβάλλει τέλη ανταποδοτικού χαρακτήρα στους 
πολίτες που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες που περιήλθαν από τη ΝΑΧ στο 
Δήμο για την υλοποίηση των προγραμμάτων: 

1. Πρόληψης και καταστολής της αυθαίρετης δόμησης  
2. Προστασίας του Περιβάλλοντος 
3. Ανάπτυξης μηχανισμού Πρόνοιας 
4. Εξοπλισμού των υπηρεσιών με σύγχρονο υλικό 

Τα τέλη που επιβάλλονται, θα κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί στο 
Υποκατάστημα της Α.Τ.Ε. Πολυγύρου. 
Επίσης θα ανοιχθεί λογαριασμός στο υποκατάστημα της EUROBANK Πολυγύρου για 
να κατατίθενται τα πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών. 

 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

1. Για κάθε χορηγούμενη οικοδομική άδεια, εντός ή εκτός σχεδίου, κράτηση 5‰ επί του 
Προϋπολογισμού έως 50.000,00 € και για του πέραν των 50.000,00 € προϋπολογισμού 
πρόσθετη κράτηση από 2% με ελάχιστο 50,00 € 
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2. Για κάθε εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών  150,00 € 
3. Για κάθε σύνταξη πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού             150,00 € 
4. Για κάθε διορθωτική πράξη (η κατάθεση να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο μαζί με την 

υποβολή της αίτησης)                                                                         50,00 € 
5. Για εργασίες μικρής κλίμακας                                                          100,00 € 
6. Ανταποδοτικό τέλος ηλεκτροδότησης                                                50,00 € 

 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

1. Παιδικές ιδιωτικές κατασκηνώσεις (έκδοση, ανανέωση άδειας) 0,60 € ανά θέση 
2. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης- 500,00 € 
3. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων- 300,00 € 
4. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Παιδικών και Βρεφ/κών σταθμών -  150,00 € 

 
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

1.Παραγωγικές άδειες Λαϊκών Αγορών    30,00 € 
2.Επαγγελματικές άδειες      60,00 € 
3.Άδειες υπαίθριου εμπορίου παραγωγού    60,00 € 
4.Άδειες πλανόδιου εμπορίου     80,00 € 

Επί της απόφασης μειοψήφησε οι έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 
αντιπολίτευσης και ένας (1) ο αρχηγός της δεύτερης ελάσσονος μειοψηφίας κ. 
Νικόλαος Παρθενιώτης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση. 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 131/2011. 

 
 

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 
Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Πολύγυρος 30-3-2011 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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