
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή πέμπτη (25η) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 

2015, ημέρα Τετάρτη 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. 4/20.2.2015 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 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 Δέας Παύλος 16 Ματθαίου Αθανάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Ξάκης Ιωάννης 

6 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  20 Ζιούπου Άννα 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ζαβράκογλου Άγγελος 

9 Φυλαχτός Χρήστος 23 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

10 Δημητριάδης Χρήστος    

11 Σιδέρης Νικόλαος    

12 Σαράντη Μαρία    

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Γκλάβας Γεώργιος    

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Κοντογιώργης  Δημήτριος  

2 Λιόντας  Γεώργιος  

3 Κανταράς  Αναστάσιος  

4 Πάνος Ιωακείμ 

 

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. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. 

Εμμανουήλ Σειράς,  ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, και ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 

 

Αριθμός θέματος:22ο  Ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών Λαϊκών αγορών 

Αριθμός Απόφασης :64  

        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 22ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος 

τόνισε: «Οι επαγγελματικές άδειες πωλητών Λαϊκών Αγορών , σύμφωνα με το Ν 4264/2014 

άρθρο 8 ανανεώνονται από τον οικείο Δήμο όπου ο πωλητής έχει μόνιμη διαμονή. Με την υπ’ 

αρ. 296/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου, αναρτήθηκε η πρόσκληση 

στους πωλητές όπου προβλέπεται και  ενημερώθηκε ο οικείος σύλλογος επαγγελματιών 
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πωλητών λαϊκών αγορών. Οι παρακάτω επαγγελματίες κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους 

όπως προβλέπονται :  

1. Σουνά-Τσιότρα Μαρία  

2. Γκασιμπαγιαζίδης Δημόκριτος 

3. Παρασκευόπουλος Κυριάκος 

4. Κοσμά Αργυρώ 

5. Μακρή Άννα 

6. Μαντζακίδης Δημήτριος 

7. Ντανατσίδου Τσιτσινιώ 

8. Τζεϊρανίδου Ροζαλίνα 

9. Αλβανός Χρήστος 

10. Παπαγεωργίου Ελένη 

11. Χαϊδευτός Ιωάννης 

12. Σουλτανάς Κωνσταντίνος 

13. Τσάγκα Ιουλία 

Υπάρχουν και κάποιοι ενδιαφερόμενοι με κάποιες ελλείψεις, όπως π.χ.: 

 Ο Βαρσάμης Γεώργιος δεν κατέθεσε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα όπως 

προβλέπεται. 

 Η Πασιά Ελένη φαίνεται από δηλώσεις φορολογίας των τριών τελευταίων ετών ότι 

είναι μισθωτή υπάλληλος σε άλλη επιχείρηση, κάτι το οποίο απαγορεύεται. Στην κλήση για 

διευκρινήσεις, ανέφερε ότι τα έσοδα από τις Λαϊκές αγορές που έχει, δεν επαρκούν για την 

κάλυψη των βιοποριστικών της αναγκών καθώς και των υποχρεώσεων της.  

 Η Παπακωνσταντίνου Στέλλα, φαίνεται από δηλώσεις φορολογίας των τριών 

τελευταίων ετών ότι έχει έσοδα από γεωργικές επιχειρήσεις 4000 ευρώ περίπου ετησίως, ενώ 

απαγορεύεται να έχει εισοδήματα από άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες. Στην κλήση για 

διευκρινήσεις, ανέφερε ότι τα έσοδα από τις γεωργικές επιχειρήσεις προκύπτουν από τον 

υπολογισμό σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια για καλλιέργειες που έχει στο όνομα της. 

 Ο Γιάντσιος Κωνσταντίνος φαίνεται από δηλώσεις φορολογίας των τριών τελευταίων 

ετών ότι έχει έσοδα από γεωργικές επιχειρήσεις 1000, 2400 και 200 ευρώ αντιστοίχως περίπου 

ετησίως, ενώ απαγορεύεται να έχει εισοδήματα από άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες. 

Στην κλήση για διευκρινήσεις, ανέφερε ότι τα έσοδα από τις γεωργικές επιχειρήσεις 

προκύπτουν από επιδοτήσεις δικαιωμάτων αγροτικών εκμεταλλεύσεων ΟΣΔΕ. 

 Ο Βασιλειάδης Πασχάλης, φαίνεται από δήλωση φορολογίας του τελευταίου έτους ότι 

έχει έσοδα από γεωργικές επιχειρήσεις 160 ευρώ περίπου, ενώ απαγορεύεται να έχει 

εισοδήματα από άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες. Στην κλήση για διευκρινήσεις, έκανε 

υπεύθυνη δήλωση ο πατέρας του, Σταύρος Βασιλειάδης, στην οποία δήλωσε ότι από λάθος του 

λογιστή δηλώθηκε το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο (και επομένως και το εισόδημα των 160 

ευρώ) στην φορολογική δήλωση του γιού του (ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το 

συγκεκριμένο αγροτεμάχιο) αντί στην δική του. 

 Για το πρώτο προτείνω να απορριφθεί και για τα υπόλοιπα τέσσερα να γίνουν δεκτά με 

επιφύλαξη, εφόσον πάρουμε θετική απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σε τηλεφωνική 

μας επικοινωνία με το ΥΠ.ΕΣ. μου ανέφεραν ότι τους θέτουμε ένα πρόβλημα, του οποίου -

σύμφωνα με το γράμμα του νόμου- η απάντηση είναι αρνητική, αλλά σύμφωνα με την ουσία 

είναι πραγματικό γεγονός. 

  Άρα λοιπόν, θα πρέπει να στείλουμε τα δικαιολογητικά των τεσσάρων ανθρώπων αυτών 

για να δούμε αν όντως υπάρχει πραγματικό εισόδημα και, εφόσον η απάντηση είναι θετική, να 

μην έχουμε κανένα πρόβλημα. 

 Στο σημείο αυτό παρενέβη ο κ. Παπακωνσταντίνου Νικόλαος, πατέρας της 

Παπακωνσταντίνου Στέλλας, ο οποίος και ανέφερε: «Έχω ενοικιάσει στην κόρη μου κάποια 

στρέμματα και φαίνεται ότι καλλιεργεί έλατα. Το έλατο φορολογείται 140,00 € το στρέμμα και 

προκύπτει το ποσό των 2.700,00 € περίπου από το συγκεκριμένο. 
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 Ξέρετε πολύ καλά όσοι ασχολείστε με έλατα, πως δεν μπορούμε να διακινήσουμε το 

προϊόν εάν δεν πάρουμε άδεια από το Δασαρχείο. Για το λόγο αυτόν ζήτησα από το Δασαρχείο 

και αύριο θα έχω στα χέρια μου βεβαίωση, η οποία θα λέει ότι ούτε αίτηση έχει καταθέσει, 

αλλά ούτε και πήρε παραστατικά να διακινήσει έλατα. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει κόψει  

ούτε ένα έλατο». 

Μετά τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την ανανέωση 

των αδειών. 

          Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του το Ν 4264/2014 άρθρο 8, την 

υπ’ αρ. 296/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου και έπειτα από διαλογική 

συζήτηση,  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν  Α 

 

Τις ανανεώσεις των παρακάτω επαγγελματικών αδειών Λαϊκών αγορών των 

δικαιούχων:  

1. Σουνά-Τσιότρα Μαρίας 

2. Γκασιμπαγιαζίδη Δημόκριτου 

3. Παρασκευόπουλου Κυριάκου 

4. Κοσμά Αργυρώς 

5. Μακρή Άννας 

6. Μαντζακίδη Δημήτριου 

7. Ντανατσίδου Τσιτσινιώς 

8. Τζεϊρανίδου Ροζαλίνας 

9. Αλβανού  Χρήστου 

10. Παπαγεωργίου Ελένης 

11. Χαϊδευτού  Ιωάννη 

12. Σουλτανά Κωνσταντίνου 

13. Τσάγκα Ιουλίας 

Και με επιφύλαξη 

1.Πασιά Ελένης 

2. Παπακωνσταντίνου Στέλλας 

3. Γιάντσιου Κωνσταντίνου 

4. Βασιλειάδη Πασχάλη, 

 

καθώς εκκρεμεί η θετική γνωμοδότηση από το ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με την δήλωση 

φορολογίας τελευταίου έτους των κ. κ. Πασιά Ελένης, Παπακωνσταντίνου Στέλλας, 

Γιάντσιου Κωνσταντίνου και Βασιλειάδη Πασχάλη. 

Απορρίφθηκε η ανανέωση επαγγελματικής άδειας του κ. Βαρσάμη Γεωργίου, διότι  

δεν κατέθεσε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα όπως προβλέπεται. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 64/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                Τ Α  Μ Ε Λ Η   

     Υπογραφή                                                                                                       Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 4-3-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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