
 

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 13
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης και η δημοτική σύμβουλος Ζιούπου Άννα αποχώρησε στο 10
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης 

 

Αριθμός θέματος : 22
ο
  Λήψη απόφασης για την εμπορία ποσίμων υδάτων – καθορισμός 

τέλους επί των πωλήσεων (αρ. 23 παρ.1 του Ν. 4255/2014) 

Αριθμός Απόφασης : 63  

  

ΑΔΑ: 7Ψ7ΓΩΞΜ-5ΛΛ
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 22ο θέμα και 

έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Αστέριο Ζωγράφο, ο οποίος τόνισε: «Σύμφωνα με το άρθρο 

23 του Ν.4255/2014: 

β) Να καταβάλει υπέρ του δήμου δικαίωμα, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου σε ποσοστό από 1,5 τοις χιλίοις έως 3 τοις χιλίοις και 1,5 τοις χιλίοις έως 2 τοις 

χιλίοις, όταν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς, υπολογιζόμενο αυτό επί της συνολικής 

αξίας των αντίστοιχων πωλήσεων, όπως προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται 

στην επιχείρηση και τα αποτελέσματα τυχόν διενεργηθέντων σχετικών ελέγχων από τα κατά 

νόμο αρμόδια όργανα. Όταν το νερό που διατίθεται ανήκει στο δήμο, το ανωτέρω ποσοστό 

καθορίζεται ελεύθερα από το δημοτικό συμβούλιο και 

γ) Να υποβάλει, εντός είκοσι ημερών από τη λήξη κάθε μήνα, δήλωση, με την οποία 

βεβαιώνεται η αξία των πωλήσεων του προηγούμενου μήνα, όπως προκύπτει από τα βιβλία και 

στοιχεία της επιχείρησης. Στη δήλωση υποχρεωτικά αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση 

της επιχείρησης, ο αριθμός φορολογικού της μητρώου, ο μήνας στον οποίο αφορά η δήλωση, η 

συνολική αξία των αντίστοιχων πωλήσεων επί της οποίας υπολογίζεται το δικαίωμα, καθώς και 

το ύψος του δικαιώματος. Το δικαίωμα καταβάλλεται στο ταμείο του δήμου κάθε μήνα κατά το 

χρόνο υποβολής της δήλωσης. Η δήλωση υποβάλλεται στο δήμο ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή 

μη πωλήσεων κατά τον προηγούμενο μήνα. Επί μη υποβολής δήλωσης ή επί εκπρόθεσμης 

υποβολής δήλωσης, στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής του 

δικαιώματος λόγω μηδενικών πωλήσεων, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, αφού 

διαπιστωθεί από το δήμο η ανυπαρξία της οφειλής.» 

Με την υπ’ αριθ. 2/2016 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγείται προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο  

I. Τον καθορισμό ποσοστού 2 τοις χιλίοις  επί της συνολικής αξίας των αντίστοιχων 

πωλήσεων από τον χρόνο δημοσίευσης και ισχύος των διατάξεων του Ν. 4255/014, όπως 

προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται στην επιχείρηση και τα 

αποτελέσματα τυχόν διενεργηθέντων σχετικών ελέγχων από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, 

για το οποίο θα καταβάλλεται δικαίωμα υπέρ του Δήμου. 

II. Εφεξής το ποσό του δικαιώματος, θα καταβάλλεται από τον υπόχρεο στο δημοτικό ταμείο 

κάθε μήνα κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης με την οποία βεβαιώνεται η αξία των 

πωλήσεων του προηγούμενου μήνα, όπως προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία της 

επιχείρησης, δηλ. εντός είκοσι ημερών από τη λήξη κάθε μήνα. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

ΑΔΑ: 7Ψ7ΓΩΞΜ-5ΛΛ



 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το άρθρο 23 του Ν.4255/2014, την 

2/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση, 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

I. Την επιβολή ποσοστού 2 τοις χιλίοις  επί της συνολικής αξίας των 

αντίστοιχων πωλήσεων από τον χρόνο δημοσίευσης και ισχύος των διατάξεων του 

Ν. 4255/014, όπως προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται στην 

επιχείρηση και τα αποτελέσματα τυχόν διενεργηθέντων σχετικών ελέγχων από τα 

κατά νόμο αρμόδια όργανα, για το οποίο θα καταβάλλεται δικαίωμα υπέρ του 

Δήμου. 

II. Εφεξής το ποσό του δικαιώματος, θα καταβάλλεται από τον υπόχρεο στο 

δημοτικό ταμείο κάθε μήνα κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης με την οποία 

βεβαιώνεται η αξία των πωλήσεων του προηγούμενου μήνα, όπως προκύπτει από 

τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης, δηλ. εντός είκοσι ημερών από τη λήξη 

κάθε μήνα. 

 

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 63/2016 

 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 25-4-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 

ΑΔΑ: 7Ψ7ΓΩΞΜ-5ΛΛ
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