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Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
της 7/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοσιεννέα (29) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και
ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 7/24.3.2011
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:
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Ζαγγίλας Δημήτριος
Γκλάβας Γεώργιος
Χλιούμης Ανδρέας
Κυριάκου Ιφιγένεια
Λιόντας Γεώργιος
Σαράντη Μαρία
Ζούνη Στέλλα
Πύρρος Ιωάννης
Πλιάκος Αστέριος
Λακρός Αλέξανδρος
Σοφοτάσιος Χρήστος
Βουλγαράκης Χρυσόστομος
Κοντογιώργης Δημήτριος
ΑΠΟΝΤΕΣ
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Δημητριάδης Χρήστος
Μπογδάνος Κων/νος
Ευαγγελινός Δημήτριος
Σιμώνης Ιωάννης
Λαφαζάνης Βασίλειος
Σταμούδης Ελευθέριος
Γκολόης Γεώργιος
Αβέρης Αθανάσιος
Μπάτσιος Αστέριος
Βαγιωνάς Αθανάσιος

Δήμητσας Δημήτριος
Βορδός Χρήστος
Καπλάνης Θωμάς
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) Ρόκου Άννα, Πολυγύρου, β)
Μαχαιράς Ανδρέας, Μεταμόρφωσης, γ) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη, δ) Σαραφίδης Αναστάσιος,
Ορμύλιας.
Αριθμός θέματος: 2ο

Αίτημα παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων στην Ε.Π.Σ.
Χαλκιδικής

Αριθμός Απόφασης : 151
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, έδωσε τον λόγο στον
δημοτικό σύμβουλο κ. Χρήστο Σοφοτάσιο, ο οποίος ανέφερε: «πριν από 15 μέρες το Δ.Σ. του
αθλητικού συλλόγου Δόξας Καλυβών, αποφάσισε ομόφωνα την παραχώρηση των αθλητικών του
εγκαταστάσεων στην Ε.Π.Σ.Χ. Ακολούθησε αίτηση της Ε.Π.Σ.Χ στον Δήμο, έχουμε την υπ’ αριθ.
14/2011 ομόφωνη απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου για να
παραχωρηθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του γηπέδου της ΔΟΞΑΣ ΚΑΛΥΒΩΝ για να ανεγερθούν
νέες αθλητικές εγκαταστάσεις στο χώρο αυτό, δια μέσου του προγράμματος « ΔΡΑΣΗ L 321-2 ».
Η Ε.Π.Σ.Χ. προτίθεται:
α) να ξηλώσει τον υπάρχοντα χλοοτάπητα και να τον αντικαταστήσει με έναν καινούργιο με
προδιαγραφές ΟΥΕΦΑ, ο οποίος δεν χρειάζεται συντήρηση και χάραξη γραμμών και είναι πολύ
ανθεκτικός.
β) να κατασκευάσει νέα περίφραξη περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου
γ) πλήρη ανακατασκευή των ήδη υπαρχόντων αποδυτηρίων
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δ) προσεχώς, και εφόσον βρεθεί το κονδύλιο, θα προχωρήσει στην κατασκευή κερκίδας και
εγκατάσταση σύγχρονου ηλεκτροφωτισμού.
Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Ε.Π.Σ.Χ. κ. Αργύρης Βούλγαρης, ο οποίος ανέφερε ότι: «τα
τρία πρώτα θα υποβληθούν στο πρόγραμμα LEADER, δια μέσου του προγράμματος « ΔΡΑΣΗ L 3212».
Στις νέες εγκαταστάσεις θα αθλούνται ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων της Χαλκιδικής και οι
οποίοι θα στελεχώνουν κατά καιρούς τις μικτές ομάδες της ΕΠΣ Χαλκιδικής που όπως είναι γνωστό
αντιπροσωπεύουν το Νομό μας στα πανελλήνια πρωταθλήματα της Ε.Π.Ο. Επίσης στις εγκαταστάσεις
αυτές θα διοργανώνονται τουρνουά με τη συμμετοχή ποδοσφαιρικών σχολικών ηλικιών και όχι μόνο
απ’ όλη τη χώρα.
Ασφαλώς προτεραιότητα θα δίδεται πάντα στην τοπική ομάδα της ΔΟΞΑΣ Καλυβών, με τη
οποία η Ένωση θα βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση σχετικά με τις ώρες χρήσης των εγκαταστάσεων.
Η φίλαθλη κοινή γνώμη της περιοχής ανταποκρίνεται θετικά σε τέτοιο ενδεχόμενο.
Για τους παραπάνω λόγους και επειδή θεωρούμε ότι το έργο είναι στην κατεύθυνση της
ανάπτυξης των αθλητικών υποδομών και γενικότερα της ανάπτυξης του Νέου Δήμου Πολυγύρου,
αιτούμαστε την ομόφωνη απόφασή σας για την ανωτέρω παραχώρηση»
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε στα αρμόδια διοικητικά όργανα του Δήμου, να εκδώσουν
διοικητική πράξη για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο χώρο του
υπάρχοντος γηπέδου της ΔΟΞΑΣ ΚΑΛΥΒΩΝ στην Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου, αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έλαβε υπόψη
την υπ’ αριθ. 14/2011 ομόφωνη απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου και
μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την δωρεάν παραχώρηση για 21 έτη ενός αθλητικού γηπέδου (ακινήτου)
συνολικού εμβαδού 17.580 τ.μ. μετά των επ’ αυτού αθλητικών εγκαταστάσεων, το
οποίο βρίσκεται στις Καλύβες Πολυγύρου και στην τοποθεσία «Τσαΐρι»,
συνορεύει δε γύρω-γύρω με ιδιοκτησία Δήμου, αγροτικό δρόμο και ιδιοκτησίες
ιδιωτών. Τα σύνορα φαίνονται με λεπτομέρεια στο από 28-3ου -2011 τοπογραφικό
διάγραμμα του τοπογράφου Μηχανικού Ιωάννη Κυπριώτη μεταξύ των
αλφαβητικών στοιχείων Α, Β, Γ…..Θ, Ι, Α.
Σκοπός της παραχώρησης είναι να βελτιωθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις και
να υποβληθεί σχετική πρόταση μέσου του προγράμματος LEADER για την
χρηματοδότηση του όλου έργου (« ΔΡΑΣΗ L 321-2»)
2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο για την υπογραφή
των συμβολαίων.

Στην ψηφοφορία συμμετείχε και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Πολυγύρου κ. Άννα Ρόκου η οποία και υπερψήφισε επίσης την πρόταση.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 151/2011.
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 30-3-2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
2

2

3

3

3

