
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 19/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή (30η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με 

αριθ. 19/26.10.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η οποία 

επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο 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 προσκλήθηκε και 

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 19 Τσινάς Αργύριος 

2 Βορδός Χρήστος 20 Χριστιανού Αγγελική 

3 Ζούνη Στέλλα 21 Ματθαίου Αθανάσιος 

4 Ματέας Γεώργιος 22 Ξάκης Ιωάννης 

5 Κυριάκου Ιφιγένεια    

6 Κοντογιώργης Δημήτριος    

7 Δέας Παύλος    

8 Σαράντη Μαρία    

9 Λακρός Αλέξανδρος    

10 Λιόντας  Γεώργιος    

11 Καραφουλίδης  Αναστάσιος     

12 Σιμώνης Ιωάννης    

13 Βασιλάκης  Αθανάσιος    

14 Γκλάβας Γεώργιος    

15 Κανταράς Αναστάσιος    

16 Παπούλιος Ιωάννης    

17 Λαφαζάνης Βασίλειος    

18 Πάνος Ιωακείμ    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Δημητριάδης Χρήστος 

2 Ζιούπου Άννα 

3 Ζαβράκογλου Άγγελος 

4 Φυλαχτός Χρήστος 

5 Σιδέρης Νικόλαος 

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 ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ 

Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βραστάμων κ. Ιωακείμ Μελανδίνος, ο 

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

κ. Αθανάσιος Γεραντζής. 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πάνος Ιωακείμ αποχώρησε στη συζήτηση των έκτακτων θεμάτων 

και δεν επανήλθε μέχρι το πέρας της συνεδρίασης. 

 

Αριθμός θέματος: 8ο έκτακτο Ψήφισμα συμπαράστασης στα αιτήματα των αγροτών 

Αριθμός Απόφασης :378  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 8ο 

έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου και την 

ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την συζήτηση του θέματος πριν από την ημερήσια 
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διάταξη λόγω του κατεπείγοντος, έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της μείζονος μειοψηφίας κ. 

Αναστάσιο Κανταρά, ο οποίος τόνισε την ανάγκη έκδοσης ψηφίσματος από το Δημοτικό 

Συμβούλιο, ενάντια στα σκληρά μέτρα που πρόκειται να υποστεί ο αγροτικός πληθυσμός». 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,  

 

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την έκδοση ψηφίσματος ενάντια στα σκληρά μέτρα που πρόκειται να υποστεί ο 

αγροτικός πληθυσμός 

 

Το Δ.Σ. Πολυγύρου συμπαρίσταται στα αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων 

που βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις και διατρανώνει την αντίθεσή του στα 

σκληρά μέτρα που πρόκειται να υποστεί ο πιο παραγωγικός κλάδος της χώρας. 

Τα συγκεκριμένα μέτρα που έχουν υπογραφεί στο τρίτο μνημόνιο διαλύουν την 

Ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία, οι οποίες υποφέρουν από το μεγαλύτερο κόστος 

παραγωγής στην Ευρώπη. Παραγωγικός τομέας που πλήττεται: Από την έλλειψη 

ρευστότητας και χρηματοδότησης με το κλείσιμο της Αγροτικής. Από την κατάρρευση των 

τιμών των προϊόντων. Από την απώλεια των αγορών. Από καιρικές αντιξοότητες και 

καταστροφικές ζημιές στην φυτική και ζωική παραγωγή τα τελευταία χρόνια, που δεν 

τυγχάνουν ανάλογων αποζημιώσεων. 

Και κοντά σ όλα αυτά, έρχονται να προστεθούν τα ισοπεδωτικά μέτρα της αύξησης 

του Φ.Π.Α. των εφοδίων. Η κατάργηση της επιστροφής του Ε.Φ.Κ στο πετρέλαιο. Η 

κατάργηση του αγροτικού τιμολογίου στο ηλεκτρικό ρεύμα. Η αύξηση του συντελεστή του 

φόρου στο 26% και της προκαταβολής του στο 100%. Η φορολόγηση των επιδοτήσεων. 

Ο τριπλασιασμός των εισφορών στον Ο.Γ.Α. 

Είναι αυτονόητο πως δεν μπορεί να υπάρξει αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή 

κάτω από τέτοιες συνθήκες; Είναι αυτονόητο πως δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και 

παραγωγή εθνικού πλούτου, όταν διαλύεται ο κύριος παραγωγικός ιστός της Εθνικής 

Οικονομίας. Δεν μπορεί να είναι αυτός, ο δρόμος της εξόδου της χώρας από την κρίση. 

Το Δ.Σ Πολυγύρου, ενός κατ εξοχήν αγροτικού και κτηνοτροφικού Δήμου, καλεί την 

κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών να ακούσει τη φωνή του πληττόμενου 

αγροτικού –κτηνοτροφικού κόσμου και να μην προχωρήσει στα εξοντωτικά για τον κλάδο 

μνημονιακά μέτρα. Τουναντίον να πάρει όλες τις επιβαλλόμενες νομοθετικές 

πρωτοβουλίες, που θα δώσουν στήριξη την περιφέρεια και οικονομική ανάσα στους 

παραγωγούς της. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 378/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 3-11-2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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