
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 3/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι τρεις (23) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016,
ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  18:00  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Πολυγύρου  συνήλθε  σε
ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου  Πολυγύρου,
ύστερα από την με αριθ. 3/19.2.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη
Σιμώνη, 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 15 Παπούλιος Ιωάννης
2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Λαφαζάνης Βασίλειος
3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Τσινάς Αργύριος
4 Βορδός Χρήστος 18 Ξάκης Ιωάννης
5 Ζούνη Στέλλα 19 Χριστιανού Αγγελική
6 Δέας Παύλος 20 Ζιούπου Άννα
7 Ματέας Γεώργιος 21 Πάνος Ιωακείμ
8 Φυλαχτός Χρήστος 22 Ματθαίου Αθανάσιος
9 Σαράντη Μαρία 23
10 Καραφουλίδης Αναστάσιος 24
11 Σιδέρης Νικόλαος 25
12 Κυριάκου Ιφιγένεια 26
13 Κανταράς Αναστάσιος
14 Βασιλάκης Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1 Κοντογιώργης Δημήτριος
2 Γκλάβας Γεώργιος
3 Λιόντας Γεώργιος
4 Ζαβράκογλου Άγγελος
5 Δημητριάδης Χρήστος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Δ. Κωνσταντία, 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  Εμμανουήλ  Σειράς,  ο  Πρόεδρος  της  Τ.Κ.  Βάβδου  Νικόλαος
Κλαμούρης, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ολύνθου Νικόλαος Αυγέρης & ο Πρόεδρος Παλαιοκάστρου
Χρήστος Γκαρανάτσιος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ξάκης Ιώαννης προσήλθε στο 13ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης  και  η  δημοτική  σύμβουλος  Ζιούπου  Άννα  αποχώρησε  στο  10ο θέμα  της
ημερήσιας διάταξης

Αριθμός θέματος : 1ο Εφαρμογή θέσπισης του ανταποδοτικού τέλους ύψους 3,00€ ανά
σημαινόμενο ζώο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ

Α’ 15/02/2012
Αριθμός Απόφασης : 42

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 1ο θέμα
και έδωσε τον λόγο στον  εισηγητή Αντιδήμαρχο κ. Χ. Βορδό, ο οποίος ανέφερε τα εξής:
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«Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4039/2012, όπως
αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2γ του άρθρου 46 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32Α) δίνεται η
δυνατότητα  στους  Δήμους,  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  να  επιβάλλουν
ανταποδοτικό τέλος ύψους έως τρία ευρώ (3,00 €) ανά σημαινόμενο ζώο. Επισημαίνεται ότι το
εν λόγω τέλος αφορά τα ζώα συντροφιάς και είναι υποχρεωτικό από το νόμο η σήμανση του
κάθε ζώου.  Το προαναφερθέν τέλος αποδίδεται  στον οικείο Ο.Τ.Α. από τον κτηνίατρο που
διενεργεί την πράξη της σήμανσης και καταγραφής του ζώου Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος Κανταράς, ο οποίος
ανέφερε ότι είναι υπερβολικό να επιβληθεί ένα τέτοιο τέλος και δεν αξίζει τον κόπο για τον
Δήμο Πολυγύρου καθώς τα αδέσποτα είναι λίγα.

Τον λόγο πήρε η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού η οποία
ανέφερε τα εξής: «Πιστεύουμε ότι ένας Δήμος θα πρέπει να δημιουργεί κίνητρα σ’ αυτούς που
έχουν ζώα συντροφιάς, είτε ζώα εργασίας, κυνηγούς, βοσκούς κ.λ.π. Κίνητρα προστασίας και
φροντίδας  των  ζώων αλλά και  κίνητρα υιοθεσίας.  Έχουμε περιπτώσεις  Δήμων που  δίνουν
οικονομικά κίνητρα υιοθεσίας αδεσπότων ζώων. Το κόστος δεν είναι μόνο τα 3,00 € αλλά το
συνολικό  κόστος  φτάνει  τα  30,00  €  επομένως  η  καταβολή  του  ποσού  των  3,00  €  θα
λειτουργήσει αρνητικά»
Ο Πρόεδρος τόνισε ότι η καταβολή του ποσού για κάθε αδέσποτο γίνεται μία φορά και κάλεσε
το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το δεύτερο εδάφιο της περ. β
της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4039/2012, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2γ του
άρθρου 46 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32Α) και μετά από διαλογική συζήτηση 

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Την επιβολή ανταποδοτικού τέλους ύψους τριών ευρώ (3,00 €) ανά σημαινόμενο
ζώο.

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι επτά (7) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της
μείζονος μειοψηφίας κ. κ. Κανταράς Αναστάσιος, Παπούλιος Ιωάννης, Τσινάς Αργύριος,
Λαφαζάνης Βασίλειος,  Πάνος Ιωακείμ,  Ματθαίου Αθανάσιος και Ζιούπου Άννα,  και  η
αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού.

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 42/2016

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 15-3-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΣΙΜΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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