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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

 της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 Στον Πολύγυρο, σήμερα μία (1) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη 

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. 4/28.1.2011 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 Βαγιωνάς Αθανάσιος 

10 Λακρός Αλέξανδρος 23 Αβέρης Αθανάσιος 

11 Σοφοτάσιος Χρήστος 24 Παρθενιώτης Νικόλαος 

12 Βουλγαράκης Χρυσόστομος   

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 

παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ.: α) Ρόκου Άννα, 

Πολυγύρου, β) Βαγιωνάς Κωνσταντίνος, Ολύνθου, γ) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη, δ) 

Μελανδίνος Ιωακείμ, Βραστάμων, ε) Σαραφίδης Αναστάσιος, Ορμύλιας. 

Αριθμός θέματος: 2
ο
 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

Επιβολή τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα στους πολίτες 

που συναλλάσσονται με πρώην υπηρεσίες της Ν.Α.Χ., 

των οποίων οι αρμοδιότητες περιήλθαν στο δήμο 

Πολυγύρου 

Αριθμός Απόφασης : 37  

  

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, κάλεσε τα μέλη να 

αποφασίσουν για το αν συμφωνούν με τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος, καθώς είναι 

εξ αναβολής. 

 Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι συμφώνησαν για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του 

θέματος, και προχώρησαν στην συζήτηση του θέματος.  

1 Γκολόης Γεώργιος 

2 Μπάτσιος Αστέριος 

3 Δήμητσας Δημήτριος 
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 Το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου κ. Χρήστος Βορδός 

ο οποίος ανέφερε: « Η επιβολή τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα από τους Ο.Τ.Α. είναι δυνατή 

βάσει της παρ. 14 του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989. 

 Σύμφωνα με την εγκύκλιο 1/3-1-2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ περί επιβολής ανταποδοτικών 

τελών, είναι δυνατή η επιβολή τους, έναντι ειδικών παρεχομένης υπηρεσίας, προς την οποίαν 

τελούν σε σχέση αντιστοιχίας και αποσκοπούν στην κάλυψη του κόστους παροχής της. 

 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες για τις οποίες επιβάλλονται τα εισηγούμενα ανταποδοτικά 

τέλη παρέχονται χάριν δημοσίου σκοπού, και παρέχουν ειδική ωφέλεια σ’ αυτούς που 

επωμίζονται το βάρος της δαπάνης. Η ειδική ωφέλεια στην περίπτωση των επιβαλλόμενων 

τελών της δ/νσης πολεοδομίας αφορούν την άμεση και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση, του ιδίου 

του προσώπου που ζητά την αδειοδότηση, και παρέχεται εξειδικευμένη υπηρεσία ειδικού 

επιστημονικού προσωπικού, που βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και η οποία εκτός της 

γραφειοκρατικής διαδικασίας εκτελεί και αυτοψίες στον τόπο που θα διενεργηθεί η 

πολεοδομική πράξη, με ίδια μεταφορικά μέσα και εξοπλισμό, με τελικό σκοπό την μέγιστη 

συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και εν γένει στην υγιή ανάπτυξη της περιοχής. Η 

ειδική ωφέλεια στην περίπτωση των τελών που αφορούν την δ/νση κοινωνικών δράσεων 

αφορούν την άμεση και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση, του ίδιου του προσώπου που ζητά την 

αδειοδότηση, και παρέχεται εξειδικευμένη υπηρεσία ειδικού επιστημονικού προσωπικού, που 

βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και η οποία εκτός της γραφειοκρατικής διαδικασίας εκτελεί 

και αυτοψίες στον τόπο που θα διενεργηθεί η πολεοδομική πράξη, με ίδια μεταφορικά μέσα 

και εξοπλισμό, με τελικό σκοπό την μέγιστη συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

πολιτών μέσω της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας. 

 Περεταίρω σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, λόγω του δημόσιου χαρακτήρα η 

υποχρέωση καταβολής τους δεν προϋποθέτει την ακριβή αντιστοιχία μεταξύ εσόδων και 

εξόδων δεδομένου ότι αρκεί η ετοιμότητα παροχής της υπηρεσίας και η κατ’ αρχήν κάλυψη 

των δαπανών της από το τέλος που καταβάλλουν οι χρήστες. 

 Επί πλέον το μεγαλύτερο μέρος των ανωτέρω εισηγούμενων τελών είχαν επιβληθεί από 

την Ν.Α.Χ. δυνάμει του άρθρου 82 παρ. 2 του ΠΔ 30/96, και είχαν εγκριθεί από τον 

εποπτεύοντα ελεγκτικό μηχανισμό της. Μετά την εφαρμογή του ν. 3852/2010 οι ανωτέρω 

περιγραφόμενες αδειοδοτήσεις και παροχές υπηρεσιών λόγω αρμοδιότητας ασκούνται πλέον 

από τον Δήμο Πολυγύρου και είναι απαραίτητη η επιβολή των τελών ώστε να επιτευχθεί η 

απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του πολίτη η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη 

μηχανισμών πρόληψης και καταστολής αυθαιρεσιών και η διαφύλαξη της ποιότητας ζωής 

ιδίως σήμερα που η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι 

ελλειμματική σε σχέση με τις αρμοδιότητες που έχουν μετακυλιστεί. 

Ετήσιος Προϋπολογισμός Εξόδων  Πολεοδομίας       Κοιν. Δράσεων 

Μεταφορικά μέσα (τοκοχρεωλυτικές δόσεις 5 

ετών) 

13.346,64 6.673,32 

Έξοδα μετακίνησης (καύσιμα 17HP 177lit*12) 6.159,60 3.079,80 

Λιπαντικά – ανταλλακτικά – ελαστικά 20.000,00 1.000,00 

Γενικά Λειτουργικά Έξοδα (ΓΛΕ) 20.500,00 20.500,00 

Ενοίκια                                   12.000,00   

ΔΕΗ                                         2.000,00   

ΟΤΕ                                         1.500,00   

Πάγια – Η/Υ –software            5.000,00   

          ΣΥΝΟΛΟ Εξόδων     42.006,24    31.253,12 

 Σημείωση: Απαιτούνται δύο (2) αυτοκίνητα P/U για την πολεοδομία και ένα (1) για την 

δ/νση Κοιν. Δράσεων, ο προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 5ετής με τιμή αγοράς 25.000 ευρώ 

το καθένα. Οι ποσότητες καυσίμων είναι οι ελάχιστες και μπορούν να προσαυξηθούν στους 
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Ο.Τ.Α. κατά 50% (Εγκ. ΥΠ.ΠΡΟΕΔ.ΚΥΒ. 1450/550/82 (ΦΕΚ 93β). Τα ΓΛΕ υπολογίστηκαν 

με βάση την κοινή πείρα. 

Ετήσιος Προϋπολογισμός Εσόδων  Πολεοδομίας  Κοιν. Δράσεων 

Κατά χωρική αναλογία βάση εισπραχθέντων ΝΑΧ 28.000,00  11.000,00 

 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 € 

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 € 

5. Βεβαίωση καλής λειτουργίας αποχετευτικών- 30,00 € 

 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 € 

 Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Κων/νος 

Μπογδάνος ο οποίος δήλωσε ότι: «η επιβολή δυνητικών ανταποδοτικών τελών έχει 

απασχολήσεις πολλές φορές στο παρελθόν την Τοπική Αυτοδιοίκηση 1
ου

 και 2
ου

 βαθμού. 

 Υπάρχουν δε ανάλογες αποφάσεις τόσο του Συμβουλίου Επικρατείας όσο και του 

Συνήγορου του Πολίτη, αλλά και εγκύκλιες οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., που κάνουν πολύ 

δύσκολη έως αδύνατη των έγκριση ανάλογων αποφάσεων από τα Δημοτικά Συμβούλια. 

Η συγκεκριμένη εισήγηση στερείται δύο βασικών προϋποθέσεων για να γίνει δεκτή 

 Πρώτον, δεν γίνεται ρητή αναφορά των ειδικών υπηρεσιών ή του έργου που 

παρέχεται κατ’ εξαίρεση, η εκτέλεση του οποίου (έργου) θα συμβάλει στην βελτίωση της 

ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 

 Οι αναφερόμενες υπηρεσίες (πολεοδομικές και υγιεινής) είναι δημόσιες υπηρεσίες που 

υποχρεούται ο Δήμος να παρέχει στους πολίτες. Δεν είναι επιτρεπτή η επιβολή τελών, για 

παροχή στους πολίτες κρατικών υπηρεσιών, δηλ. υπηρεσιών που στο παρελθόν ανήκαν στο 

κράτος και μεταβιβάστηκαν στους Ο.Τ.Α. ως αποκλειστικές αρμοδιότητες. Η παροχή των 

υπηρεσιών αυτών αποτελεί υποχρέωση των Ο.Τ.Α., για τις οποίες δεν μπορεί να απαιτείται 

από τους πολίτες πρόσθετες επιβαρύνσεις. 
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 Δεύτερον, οι υπόχρεοι σε καταβολή αυτών των τελών πρέπει να είναι αυτοί ακριβώς 

που πρόκειται να απολαμβάνουν την ωφέλεια από την παρεχόμενη υπηρεσία ή το εκτελεσθέν 

έργο. Η επιβολή τελών σε συγκεκριμένο κύκλο προσώπων (π.χ. μόνο σ’ αυτούς που βγάζουν 

άδεια στην πολεοδομία) με ταυτόχρονη διάχυση του οφέλους σε ένα αόριστο πλήθος ατόμων, 

δεν είναι σύμφωνη με την αρχή της ανταποδοτικότητας. 

 Όσον αφορά δε τον εξοπλισμό των υπηρεσιών αυτών με μηχανοργάνωση και 

αυτοκίνητα, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες από την Ν.Α.Χ. 

στο Δήμο μας, σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 (Νόμος «Καλλικράτη») συνοδεύονται με τον 

μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και τα ανάλογα αρχεία. Θα πρέπει λοιπόν να ζητηθούν από 

την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όταν οι υπηρεσίες αυτές στεγαστούν σε χώρους του 

Δήμου . 

 Μέχρι τότε, όπως και η ανάλογη εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ορίζει, εξακολουθούν να 

στεγάζονται στο χώρο του Διοικητηρίου (πρώην Ν.Α.Χ.) και παρέχουν τις υπηρεσίες στους 

πολίτες, όπως μέχρι σήμερα με τον επαρκή εξοπλισμό που διαθέτουν. 

 Κατόπιν όλων αυτών, αλλά και επειδή η οικονομική συγκυρία δεν δικαιολογεί 

πρόσθετες επιβαρύνσεις και τέλη στους συνδημότες μας, αλλά κυρίως γιατί η λήψη μιας 

τέτοιας απόφασης στερείται νομιμότητας, την καταψηφίζουμε». 

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε τα τέλη Β’ 

Κατοικίας στην Χαλκιδική (έκανε αίτημα να επιβληθεί ενιαίο τέλος), ανέφερε ότι ο 

«Καλλικράτης» μας ‘φορτώθηκε’ χωρίς να υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο όπου θα έχουν 

κοινοποιηθεί οι εγκύκλιοι και οι Νόμοι ώστε να λειτουργήσουμε, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη 

για τις μισθώσεις των χώρων που θα μεταφερθούν οι νέες υπηρεσίες, τα λειτουργικά κόστη, τα 

οχήματα των υπηρεσιών και τα καύσιμά τους, και θεώρησε ότι θα πρέπει να είμαστε και λίγο 

γενναίοι και να εγκρίνουμε αυτά τα τέλη, και αν θέλει ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης 

Αυτοδιοίκησης να τα ακυρώσει ή να τα παραπέμψει, ας αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες τους. 

 «Εμείς», είπε, «τουλάχιστον προσπαθούμε έμμεσα να αποφορτίσουμε την οικονομική 

επιβάρυνση των δημοτών μας, και μάλιστα για παρεχόμενες υπηρεσίες προς όφελός των 

επενδυτών». 

 Ο κ. Βορδός συμπλήρωσε: «Είναι υποχρεωτικά παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την 

έννοια του άρθρου 1 κ. Μπογδάνε, αλλά έχει ένα διαζευκτικό, καθώς λέει «ή εκτελούμενα 

έργα χρηματοδοτούμενα από άλλες πηγές. Αυτά τα συγκεκριμένα έργα και οι δαπάνες που 

ανέφερε ο κ. Δήμαρχος δεν χρηματοδοτούνται από κανέναν άλλο φορέα, άρα η αιτιολογική 

βάση θεωρώ ότι είναι επαρκής, και εν τέλει ας αναλάβει τις ευθύνες του και ο εποπτεύων  

μηχανισμός». 

 Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Καπλάνης Θωμάς: «και 

στην Οικονομική Επιτροπή όταν το συζητήσαμε, συμφωνήσαμε για τα τέλη αυτά, τα ποσά 

είναι τα ίδια με αυτά που επιβάλλατε και στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ο Δήμος έχει ανάγκη 

από έσοδα, όσα λέει ο κ. Μπογδάνος έχουν εν μέρει βάση, όποιος θέλει μπορεί να κάνει 

προσφυγές. Εφιστώ την προσοχή στην διαχείριση των οχημάτων -που θα πρέπει οπωσδήποτε 

να πάρουμε από τη Ν.Α.Χ.- και τη χορήγηση καυσίμων, καθώς ο έλεγχος θα είναι ιδιαίτερα 

αυστηρός και ακριβής». 

 Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Ειδικό Σύμβουλο για θέματα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του Δημάρχου Πολυγύρου κ. Αστέριο Γκόγκο, ο οποίος 

ανέφερε: « όταν υποβλήθηκε στην Περιφέρεια η απόφαση για την επιβολή τελών, εγκρίθηκε 

για τα τέλη που βάζουμε σήμερα, εκτός από αυτό της Β’ Κατοικίας το οποίο επεστράφη. 

Ξαναπήραμε απόφαση μετά από τρεις-τέσσερεις μήνες η οποία διέφυγε της Περιφέρειας και 

πέρασε έτσι. Υπάρχει λοιπόν απόφαση για έγκριση των τελών που παίρνουμε από τις άλλες 

υπηρεσίες, πλην της Β’ Κατοικίας, την οποία μπορώ να προσκομίσω». 

 Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της δεύτερης ελάσσονος μείζονος μειοψηφίας κ. Νικόλαος 

Παρθενιώτης, ο οποίος ρώτησε αν το ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να επιβάλει φόρους 

έχει να κάνει με την τροποποίηση του Συντάγματος. 
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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 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 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 € 

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 € 

5. Βεβαίωση καλής λειτουργίας αποχετευτικών- 30,00 € 

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 η μείζονα αντιπολίτευση και αρχηγός της δεύτερης 

ελάσσονος μειοψηφίας κ. Νικόλαος Παρθενιώτης. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 37/2011. 

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 2 -2-2011 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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