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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 6/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοσιμία (21) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα
Δευτέρα 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. 6/17.3.2011 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
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Ζαγγίλας Δημήτριος
Γκλάβας Γεώργιος
Βορδός Χρήστος
Κυριάκου Ιφιγένεια
Λιόντας Γεώργιος
Σαράντη Μαρία
Ζούνη Στέλλα
Πύρρος Ιωάννης
Πλιάκος Αστέριος
Λακρός Αλέξανδρος
Σοφοτάσιος Χρήστος
Βουλγαράκης Χρυσόστομος
Κοντογιώργης Δημήτριος
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Δημητριάδης Χρήστος
Χλιούμης Ανδρέας
Μπογδάνος Κων/νος
Ευαγγελινός Δημήτριος
Σιμώνης Ιωάννης
Λαφαζάνης Βασίλειος
Σταμούδης Ελευθέριος
Καπλάνης Θωμάς
Γκολόης Γεώργιος
Αβέρης Αθανάσιος
Παρθενιώτης Νικόλαος
Μπάτσιος Αστέριος

1
Δήμητσας Δημήτριος
2
Βαγιωνάς Αθανάσιος
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) Ρόκου Άννα,
Πολυγύρου, β) Μαχαιράς Ανδρέας, Μεταμόρφωσης, γ) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη, δ)
Βαγιωνάς Κωνσταντίνος, Ολύνθου, ε) Σαραφίδης Αναστάσιος, Ορμύλιας, στ) Κυριώτης
Αναστάσιος, Παλαιόχωρας, ζ) Γιάννος Αθανάσιος, Ριζών.
Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χλιούμης Ανδρέας
αποχώρησε κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος, και ο κ. Δήμαρχος αποχώρησε στην αρχή
της συζήτησης του πέμπτου θέματος, και δεν επανήλθαν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.
ΑΠΟΝΤΕΣ

Αριθμός θέματος: 3ο

Αριθμός Απόφασης : 127

Παραχώρηση της ήδη υπάρχουσας εγκατάστασης του
γηπέδου της Τοπικής Κοινότητας Ολύνθου στον Α.Σ.
«ΟΛΥΝΘΟΣ» Ολύνθου για εικοσιπέντε (25)έτη για την
κατασκευή γηπέδου 5Χ5 και κατασκευή αποδυτηρίων

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, έδωσε τον λόγο στον
κ. Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε: «έχουμε την υπ’ αριθ. 5/2011 ομόφωνη απόφαση του
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ολύνθου για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων του
γηπέδου της Τ.Κ. Ολύνθου στον Α.Σ. «ΟΛΥΝΘΟΣ» Ολύνθου για είκοσι πέντε (25) χρόνια.
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Προτίθεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα LEADER και μέσα από αυτό να κατασκευαστεί
γήπεδο 5Χ5, η κατασκευή των αποδυτηρίων καθώς και βοηθητικό γήπεδο, δηλαδή ένα μικρό
αθλητικό κέντρο, το οποίο με τη λειτουργία του θα αναδείξει την αθλητική και πολιτιστική
πλευρά του τόπου μας.
Στη συνέχεια δόθηκαν κάποιες διευκρινίσεις από τον αρχηγό της μείζονος μειοψηφίας κ.
Κωνσταντίνο Μπογδάνο για ποιο λόγο συναίνεσαν στην παραχώρηση του γηπέδου της
Ολύνθου στον Αθλητικό Σύλλογο, για την αντικατάσταση του Προέδρου του συλλόγου καθώς
ήταν αιρετός και υπήρχε το ασυμβίβαστο, καθώς επίσης και τόνισε ότι το ακίνητο αυτό όπως
θα διαμορφωθεί μετά από την υλοποίηση του προγράμματος δεν θα πρέπει να εκμισθώνεται σε
τρίτους, ούτε θα πρέπει να παραχωρείται για μακροχρόνια χρήση σε τρίτους για διαφορετικούς
σκοπούς από αυτούς που αναφέρει η συγκεκριμένη δράση του LEADER».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ζαγγίλας ανέφερε ότι είναι κατανοητά όλα αυτά που λέει ο κ.
Μπογδάνος, αλλά το βασικό πρόβλημα που υπάρχει και με την επέμβαση του κ. Δημάρχου
είναι σε καλό δρόμο να λυθεί, είναι η έλλειψη τίτλου.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ. 5/2011 ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου
της Τοπικής Κοινότητας Ολύνθου και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει

Ομόφωνα

1. Την παραχώρηση της ήδη υπάρχουσας εγκατάστασης του γηπέδου της Τοπικής
Κοινότητας Ολύνθου στον Α.Σ. «ΟΛΥΝΘΟΣ» Ολύνθου, για είκοσι πέντε (25) έτη, για
Α) την κατασκευή γηπέδου 5Χ5,
Β) κατασκευή αποδυτηρίων,
Γ) κατασκευή βοηθητικού γηπέδου,
μέσω του προγράμματος LEADER
2. το ακίνητο αυτό, όπως θα διαμορφωθεί μετά από την υλοποίηση του προγράμματος
δεν θα εκμισθώνεται σε τρίτους, ούτε θα παραχωρείται για μακροχρόνια χρήση σε
τρίτους για διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που αναφέρει η συγκεκριμένη δράση
του LEADER.
3.
Επί της απόφασης ψήφισε θετικά και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής
Κοινότητας Ολύνθου κ. Κωνσταντίνος Βαγιωνάς.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 127/2011.
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 22-3-2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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