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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 της 3/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 
 Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα εννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2011, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε έκτακτη 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου 
Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ.3/17.1.2011 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 ΖαγγίλαςΔημήτριος   

2 Γκλάβας Γεώργιος 14 Δήμητσας Δημήτριος 

3 Βορδός Χρήστος 15 Δημητριάδης Χρήστος 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 16 Χλιούμης Ανδρέας 

5 Λιόντας  Γεώργιος 17 Μπογδάνος Κων/νος 

6 Σαράντη Μαρία 18 Ευαγγελινός Δημήτριος 

7 Ζούνη Στέλλα 19 Σιμώνης Ιωάννης 

8 Πύρρος Ιωάννης 20 Μπάτσιος Αστέριος 

9 Πλιάκος Αστέριος 21 Λαφαζάνης Βασίλειος 

10 Λακρός Αλέξανδρος 22 Σταμούδης Ελευθέριος 

11 Σοφοτάσιος Χρήστος 23 Καπλάνης Θωμάς 

12 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 24 Γκολόης Γεώργιος 
13 Κοντογιώργης Δημήτριος 25 Αβέρης Αθανάσιος 

ΑΠΟΝΤΕΣ  
1 Βαγιωνάς Αθανάσιος 
2 Παρθενιώτης 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 

παραβρέθηκε οι Πρόεδροι των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ. α) Τυροβούζης Ιωάννης, 
Βάβδου, β) Γεραντζής Αθανάσιος, Δουμπιών, γ) Νικολαϊδης Γρηγόριος, Μαραθούσης, δ) 
Κυριώτης Αναστάσιος, Παλαιόχωρας, ε) Γεωργακούδης Στυλιανός, Αγίου Προδρόμου, στ) 
Μελανδίνος Ιωακείμ, Βραστάμων, ζ) Βαγιωνάς Κωνσταντίνος, Ολύνθου, η) Δημηνάς Δήμος, 
Παλαιοκάστρου, θ) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη. 

 
Αριθμός θέματος: 1ο κατεπείγον Αναβάθμιση καταστήματος ΕΛΤΑ Ορμύλιας 
Αριθμός Απόφασης : 10  
 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, 
εισηγούμενος το 1ο κατεπείγον θέμα ανέφερε: «όλοι οι συνάδελφοι έχετε μπροστά σας την 
επιστολή του κ. Δημάρχου προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ και του 
Περιφερειακού Δ/ντη ΕΛΤΑ στην οποία αναφέρει ‘Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι στην 
Δημοτική Κοινότητα Ορμύλιας, που έχει 4.500 κατοίκους και οι οποίοι κατά την θερινή περίοδο 
υπέρ-δεκαπλασιάζονται λόγω τουρισμού, λειτουργεί υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο οποίο 
συστεγάζεται και το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, με έναν (1) υπάλληλο και με «απαρχαιωμένο» 
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σύστημα συναλλαγών, με αποτέλεσμα οι προσφερόμενες υπηρεσίες να είναι τουλάχιστον 
απαράδεκτες. 

Παράλληλα πληροφορηθήκαμε ότι επίκειται κατάργηση του υποκαταστήματός σας με 
παράλληλη εκ των πραγμάτων κατάργηση και του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. 

Όλα τα παραπάνω θα δημιουργήσουν δυσμενείς επιπτώσεις στην περιοχή μας και 
ιδιαίτερα στους δημότες μας, επισκέπτες και τουρίστες και το κυριότερο ανατρέπονται τα 
οικονομικά και αναπτυξιακά δεδομένα στα οποία στηρίζονταν η περιοχή μας τόσα χρόνια και 
που ήταν η πρωτεύουσα του πρώην Δήμου Ορμύλιας μια και δεν υπάρχει τέτοια άλλη υπηρεσία 
στην περιοχή μας ούτε τράπεζα παρά μόνο σε ακτίνα 30 χιλιομέτρων. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω σας παρακαλούμε να ανακαλέσετε την όποια 
απόφασή σας για την κατάργηση των ΕΛΤΑ στην περιοχή μας, με παράλληλη κατάργηση και 
του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου δηλώνοντας εκ προοιμίου ότι ο Δήμος μας προτίθεται να 
παραχωρήσει και δωρεάν χώρο για την λειτουργία των υπηρεσιών σας και ειδικότερα σας 
προτείνουμε: 

1. Να εκσυγχρονισθεί και να αναβαθμιστεί η υπηρεσία σας με πλήρη μηχανοργάνωση και on 
line σύνδεση με τα κεντρικά για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση του κοινού. 

2. Να γίνει μεταφορά του υπάρχοντος καταστήματός σας στο κτίριο του Δημαρχείου (Παλιό 
Διδακτήριο) όπου προσφέρονται όλες οι απαραίτητες παροχές (χώρος θέρμανσης, 
εγκαταστάσεις υγιεινής, πρόσβαση σε άτομα με κινητικά προβλήματα, υπηρεσίες internet 
κ.λ.π.) πράγμα το οποίο θα βοηθήσει τα μέγιστα τους Δημότες μας και πελάτες σας’». 

 Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αβέρης Αθανάσιος, ο οποίος 
επισήμανε ότι και στην Γαλάτιστα αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και παρακάλεσε οι 
επικείμενες δράσεις του Δήμου να συμπεριλάβουν και την Γαλάτιστα. 
 Ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ. Σταμούδη Ελευθέριο, ο 
οποίος ανέφερε ότι θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να διατηρηθεί το υπάρχον 
υποκατάστημα, διαφορετικά θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των πολιτών 
τόσο των μόνιμων κατοίκων, όσο και των επισκεπτών κατά την τουριστική περίοδο. 
 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη το υπ’ αριθ. 10/18-1-2011 έγγραφο του 
Δημάρχου προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ και του Περιφερειακού Δ/ντη ΕΛΤΑ 
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Να γίνει μεταφορά του υπάρχοντος καταστήματος ΕΛΤΑ Ορμύλιας στο κτίριο του 
Δημαρχείου (Παλιό Διδακτήριο) όπου προσφέρονται όλες οι απαραίτητες παροχές 
(χώρος θέρμανσης, εγκαταστάσεις υγιεινής, πρόσβαση σε άτομα με κινητικά 
προβλήματα, υπηρεσίες internet κ.λ.π.) πράγμα το οποίο θα βοηθήσει τα μέγιστα τους 
Δημότες . 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 10/2011. 

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 24 -1-2011 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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