
 

4 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 της 9/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή (30
η
) του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 9/26.6.2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μαρία Σαράντη, 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  ΔΕΝ 

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 Τσινάς Αργύριος 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Ματθαίου Αθανάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Πάνο  Ιωακείμ 

4 Βορδός Χρήστος 18 Χριστιανού Αγγελική 

5 Ζούνη Στέλλα 19   

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20   

7 Ματέας Γεώργιος 21   

8 Σαράντη Μαρία 22   

9 Γκλάβας  Γεώργιος 23   

10 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  24   

11 Φυλαχτός Χρήστος 25   

12 Σιδέρης Νικόλαος 26   

13 Κανταράς Αναστάσιος    

14 Παπούλιος Ιωάννης    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δημητριάδης Χρήστος 

2 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

3 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Ξάκης Ιωάννης 

5 Ζιούπου  Άννα 

6 Ζαβράκογλου Άγγελος 

7 Κυριάκου Ιφιγένεια 

8 Λιόντας  Γεώργιος 

9 Δέας Παύλος 

   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης,  ο Πρόεδρος της 

Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος 

Κλαμούρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσακιώρης, ο Πρόεδρος της 

Τ.Κ. Παλαιοκάστρου, κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Μεταμόρφωσης, κ. Ιωάννης Καγιακεϊσίδης 
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Αριθμός θέματος : 1
ο 
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 65/21-03-2017 απόφασης με την 

οποία καθορίσθηκε η διαδικασία χορήγησης στιγμιαίας χρήσης 

πεζοδρομίου  για την εξυπηρέτηση εσόδου-εξόδου οχημάτων σε 

ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων εκτός οδού. 

Αριθμός Απόφασης : 188  

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 12
ο
 θέμα της 

ημερήσιας και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος ανέφερε τα 

εξής: «Με τις υπ’ αριθ. 354/2016, 401/2016 και 462/2016 καθώς και τις με αριθ. 70/2017, 

93 & 94/2017 αποφάσεις του Δ.Σ. είχαμε χορηγήσει στους εκάστοτε ενδιαφερόμενους 

στιγμιαία χρήση του πεζοδρομίου για είσοδο – έξοδο σε ιδιωτικούς χώρους με επιβολή 

ετήσιου τέλους ποσού 5,00 €/τ.μ. Με την υπ’ αριθ. 65/2017 λήφθηκε απόφαση για τον 

καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου  για την 

εξυπηρέτηση εσόδου-εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων 

εκτός οδού και στην οποία επιβαλλόταν το ετήσιο τέλος των 5,00 €/τ.μ.  
Η επιβολή του τέλους δημιουργεί τεράστια προβλήματα, όπως ο υπολογισμός των 

αναλογούντων τ.μ. σε κάθε περίπτωση, διότι ενιαίος φόρος δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην 

πράξη καθώς το εύρος των πεζοδρομίων είναι διαφορετικό σε κάθε περίπτωση. Επίσης δεν 

μπορούμε να έχουμε ισονομία μεταξύ των πολιτών καθώς έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις 

κατά το παρελθόν για την εισαγωγή και εξαγωγή των οχημάτων αλλά δεν μπορεί να εισπραχθεί 

απ’ αυτούς αλλά και από το σύνολο όλους των πολιτών του διευρυμένου Δήμου, που κάνουν 

στιγμιαία χρήση εντός των οικιστικών συνόλων που κατοικούν. Για τους λόγους αυτούς καλώ 

το σώμα να ανακαλέσει την 65/2017 με την οποία καθορίστηκε η επιβολή  του τέλους για κάθε 

δημότη, καθώς και την αναδρομική ανάκληση όλων των παραπάνω αναφερόμενων αποφάσεων 

που λήφθηκαν για τον εκάστοτε ενδιαφέρομενο ως προς το σκέλος της επιβολής του ετήσιου 

τέλους. Εξ άλλου πριν την επιβολή του τέλους δεν είχε ληφθεί έπρεπε σχετική κανονιστική 

απόφαση από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τις υπ’ αριθ. 354/2016, 

401/2016 και 462/2016 καθώς και τις με αριθ. 70/2017, 93 & 94/2017 αποφάσεις του Δ.Σ., 

την υπ’ αριθ. 65/2017 απόφαση του Δ.Σ.  και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

- Την εν μέρει ανάκληση της υπ’ αριθ. 65/2017 απόφασης του Δ.Σ. και συγκεκριμένα την 

παρ. Θ.1, καθώς και των υπ’ αριθ. 354/2016, 401/2016 και 462/2016, 70/2017, 93 & 

94/2017 αποφάσεων του Δ.Σ. ως προς το σκέλος επιβολής του ετήσιου τέλους ποσού 5,00 

€/τ.μ.. 

- Την διαγραφή των χρεών όπως αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

Χ.Κ. 

ΚΑΤΕΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΚΩΝ/ΝΟΥ) 60,00 3072 

ΠΑΠΑΜΑΞΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 60,00 3072 

ΠΑΣΧΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 60,00 3072 

ΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ) 34,50 3072 

ΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ) 67,50 3072 
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- Εγκρίνει την επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών, όπως στον 

παρακάτω πίνακα. 

Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ 

ΠΛΗΡΩΣΑΝΤΟΣ 

ΑΙΤΙΑ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΑΡ. ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ 

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

1 ΖΗΣΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

(ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 

Επιστροφή τέλους 

χρήσης 

κοινόχρηστων χώρων 

1267Π2/25-5-2017 55,90 

2 ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ 

(ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ) 

Επιστροφή τέλους 

χρήσης 

κοινόχρηστων χώρων 

1547Π2/2-6-2017 91,28 

3 ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ 

ΣΤΑΜΟΣ 

(ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ) 

Επιστροφή τέλους 

χρήσης 

κοινόχρηστων χώρων 

1285Π2/25-5-2017 43,05 

4 ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(ΙΩΑΚΕΙΜ) 

Επιστροφή τέλους 

χρήσης 

κοινόχρηστων χώρων 

1199Π1/26-5-2017 60,43 

- Εγκρίνει & ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού 250,66 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.8261 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2017 και στα ονόματα των  παραπάνω 

δικαιούχων. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 188/2017 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 16-8-2017 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ 
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