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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα (10) του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2011, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου,
ύστερα από την με αριθ.2/5.1.2011 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 Επίθετο

ΑΠΟΝΤΕΣ :Ουδείς
Όνομα

Πατρώνυμο

1

Ζαγγίλας

Δημήτριος

Λεωνίδας

2

Γκλάβας

Γεώργιος

Δημητρίου

3

Βορδός

Χρήστος

Κωνσταντίνου

4

Κυριάκου

Ιφιγένεια

Σταύρου

5

Λιόντας

Γεώργιος

Στάμου

6

Σαράντη

Μαρία

Αργυρίου

7

Ζούνη

Στέλλα

Χριστοφόρου

8

Πύρρος

Ιωάννης

Ζαφειρίου

9

Πλιάκος

Αστέριος

Δημητρίου

10

Λακρός

Αλέξανδρος

Δούκα

11

Σοφοτάσιος

Χρήστος

Ευάγγελου

12
13
14

Βουλγαράκης Χρυσόστομο Αστέριου
Κοντογιώργης Δημήτριος
Χρήστου
Δήμητσας
Δημήτριος
Χρήστου

15

Δημητριάδης

Χρήστος

Αγαπητού

16

Χλιούμης

Ανδρέας

Σαραφιανού

17

Μπογδάνος

Κων/νος

Νικολάου

18

Ευαγγελινός

Δημήτριος

Γεώργιος

19

Σιμώνης

Ιωάννης

Νικολάου

20

Μπάτσιος

Αστέριος

Γεώργιος

21

Λαφαζάνης

Βασίλειος

Γεώργιος

22

Σταμούδης

Ελευθέριος

Δημητρίου

23

Καπλάνης

Θωμάς

Πετρος

24

Γκολόης

Γεώργιος

Χρήστος

25

Αβέρης

Αθανάσιος

Αστέριου

26

Βαγιωνάς

Αθανάσιος

Φαίδων

27

Παρθενιώτης

Νικόλαος

Γεώργιος
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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 η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου κ. Άννα Ρόκου.
Αριθμός θέματος: 1ο
Αριθμός Απόφασης : 5

Αλλαγή χώρου συνεδρίασης του Δ.Σ. Πολυγύρου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, ανέφερε: «Όπως
γνωρίζετε, η κατάσταση η ίδια μαρτυρεί την αναγκαιότητα της αλλαγής της αίθουσας
Συνεδριάσεως. Υπάρχει στενότητα, υπάρχουν κίνδυνοι, το βλέπετε καθημερινά με την
κατάσταση της οροφής, ενδεχομένως θα χρειαστούμε κάποιο διάστημα, ώστε να γίνουν
ορισμένες ανακαινίσεις. συν το πρόβλημα που υπάρχει της καταγραφής των Δ.Σ., το σύστημα
απομαγνητοφώνησης είναι παλαιό, η πρόταση είναι θετική, θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις
σας.
Ο κ. Δήμαρχος πήρε τον λόγο: «Επικοινωνήσαμε εγγράφως εδώ με το παράρτημα της
Περιφέρειας, ήρθε το έγγραφο το οποίο αποδέχεται το αίτημα του Δήμου, για να γίνονται οι
συνεδριάσεις εκεί, νομίζω ότι θα μας βολέψει και καλύτερα, αλλά το κυριότερο θα
λειτουργήσουμε και σε επίπεδο πρακτικών καλύτερα, γιατί πραγματικά θα έχουμε
ολοκληρωμένη καταγραφή».
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της μείζονος αντιπολίτευσης κ.
Κωνσταντίνο Μπογδάνο: «Καταρχήν, θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν η πρόταση σας, για
αλλαγή του χώρου Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει την έννοια της μονιμότητας
της αλλαγής του χώρου ή πρόκειται για μια προσωρινή αλλαγή της Συνεδριάσεως του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Όσον αφορά για αν γίνουν κάποιες εργασίες που θα συμφωνήσουμε τόσο όσον αφορά
την στέγη όχι μονάχα στην συγκεκριμένη αίθουσα αλλά και σε άλλους χώρους του δημαρχείου
όπως είπε και ο κ. Καπλάνης, υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη και μερική μισή χρηματοδότηση
του έργου. Αν είναι λοιπόν να γίνουν κάποιες εργασίες, όσον αφορά στην βελτίωση του χώρου
στον εξοπλισμό και το σύστημα της καταγραφής των πρακτικών με μια καλύτερη μέθοδο
μαγνητοφώνησης, θα συμφωνήσουμε για μια προσωρινή αλλαγή του χώρου συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου έως ότου ο εργολάβος, ο οποίος θα αναλάβει το έργο θα
κατασκευάσει αυτές τις συγκεκριμένες βελτιώσεις και να γίνουν και τα οικοδομικά και τα
άλλα τα ζητήματα.
Από την άλλη άποψη νομίζω ότι δεν θα συμφωνήσουμε με τις εκτιμήσεις σας. Ο χώρος
αυτός έχει την χωρητικότητα για να χωρέσει τα μέλη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Πολυγύρου, να φανταστείτε ότι και το προ προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν 25
ατόμων και χωρούσε άνετα σε αυτήν την αίθουσα να συνεδριάσει. Επίσης πιστεύουμε ότι,
πρέπει να συνεδριάζει εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο, εδώ είναι η έδρα του Δήμου, εδώ είναι οι
υπηρεσίες του Δήμου, υπάρχει η δυνατότητα της συνεχής πληροφόρησης και συνεργασίας του
Προέδρου και γενικότερα της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου με τις υπηρεσίες, αλλά
και πιστεύουμε ότι, δεν πρέπει να αποκοπεί το ανώτερο όργανο του Δήμου που είναι το
Δημοτικό Συμβούλιο, από την έδρα, από το Δημοτικό κατάστημα, από το Δημοτικό μέγαρο,
από το διοικητήριο της πόλης, για να στεγαστεί κάπου αλλού.
Αν όμως όπως σας είπα και από την αρχή, υπάρχει τέτοια πρόθεση για βελτίωση του
χώρου και βελτίωση των εγκαταστάσεων, θα συμφωνήσουμε για μια προσωρινή αλλαγή.
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Τώρα, για να επανέλθω στην ερώτηση που έκανε ο κ. Καπλάνης και στην απάντηση
που έδωσε ο κ. Δήμαρχος, θέλω να σας πω, ότι αν έχετε σκοπό να αλλάξετε κάποια δεδομένα
του χώρου αυτού, αν έχετε σκοπό να αλαλάξετε την χρήση αυτού του χώρου, πηγαίνοντας
δηλαδή αλλού το Δημοτικό Συμβούλιο, να αλλάξετε τον χώρο, πρέπει να σας πληροφορήσω,
το ξέρετε κιόλας, ότι κτίριο αυτό με απόφαση της Μελίνας Μερκούρη, έχει χαρακτηριστεί ως
έργο τέχνης και διατηρητέο και οποιαδήποτε παρέμβαση στον χώρο τα γνωρίζετε αυτά,
χρειάζεται ειδική άδεια από την 4η εφορία νεώτερων μνημείων και στην μορφολογία του και
στην κάτοψη του και σε όλα τα ζητήματα. Επίσης πρέπει να πούμε, ότι και η αίθουσα αυτή
εκτός από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, χρησιμεύει και ως αίθουσα
εκδηλώσεων αρκετές φορές τον χρόνο
Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λέγοντας: « κ. Μπογδάνε, νομίζω ότι
το θέμα είναι σαφέστατο, αλλαγή χώρου Συνεδρίασης, δεν λέει τίποτε άλλο, ούτε αλλαγή
χρήσης, ούτε αν θα κάνουμε κατασκευές. Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο.
Ο κ. Μπογδάνος συνέχισε: « Έχει να κάνει με την μονιμότητα αλλαγής της χρήσης ή
την προσωρινότητα.
Λοιπόν, σας είπα και πριν, ότι εμείς δεν θα συμφωνήσουμε, πιστεύουμε, ότι αυτή η
αίθουσα πρέπει να παραμείνει ως αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι
μέσα στην καρδιά της πόλη, συνδέεται με το ιστορικό μας κέντρο, σηματοδοτεί κάτι για τον
Πολύγυρο, την ιστορία του, τους ανθρώπους του και νομίζουμε, ότι πρέπει να παραμείνει εδώ,
να γίνεται εδώ η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου».
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Θωμά
Καπλάνη: «Με κάλυψε σε μεγάλο βαθμό ο κ. Μπογδάνος, το μόνο που θέλω να προσθέσω
είναι, ότι για εμάς τους κατοίκους του Πολυγύρου, τα κτίρια αυτά έχουν και κάποιους
συμβολισμούς. Θα ξέρετε ότι πέρσι έκλεισε 100 χρόνια το συγκεκριμένο κτίριο από τότε που
κατασκευάστηκε, επιτρέψτε μου να βάλω και ένα προσωπικό στοιχείο, ένας από αυτούς που το
κατασκεύασαν το 1009 ήταν ο προπάππους μου, βεβαίως κατά σύμπτωση και τμήμα του
κτιρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και μάλιστα το σημείο που γίνονται οι συνεδριάσεις
του Νομαρχιακού Συμβουλίου και που βρισκόταν και το γραφείο του Δημάρχου, ως Νομάρχη,
ήταν πάλι οικόπεδο της οικογένειας μου, ήταν πάλι το πατρικό μου σπίτι και απαλλοτριώθηκε
τότε, για να γίνει η Νομαρχία.
Θέλω να πω, ότι για όλους εμάς, όχι μόνο για μένα, αυτά τα δημόσια κτίρια και κυρίως
τα παλιά, έχουν και κάποιο στοιχείο συμβολισμού. Για εμάς εδώ στον Πολύγυρο και θα το
ξέρει ο κ. Δήμαρχος, αν και νέος δημότης στον Δήμο μας, θα ξέρει ότι το κτίριο αυτό είναι το
πιο παλιό και βεβαίως για όλους εμάς στον Πολύγυρο ανεξάρτητα από το ποιες χρήσεις είχε
όλα αυτά τα 100 χρόνια αποτελεί το κέντρο του Πολυγύρου, το σημείο αναφοράς και νομίζω,
ότι κανένας από τους κατοίκους δεν θα δει με καλό μάτι να φύγουμε από εδώ και να
πηγαίνουμε να συνεδριάζουμε σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό κτίριο, δημόσιο το ιδιωτικό
θέλω να πιστεύω, ότι δεν περνάει από κανενός το μυαλό.
Να πω και κάτι κλείνοντας, ότι ακόμη και μεγάλες πόλεις, το δημαρχείο της Αθήνας
ξέρετε ότι είναι ένα κτίριο λίγο μεγαλύτερο από το δικό μας κτίριο εδώ και εκεί ποτέ δεν
σκέφτηκαν να συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο των Αθηνών σε άλλο κτίριο, παρά μόνο
στο κτίριο του δημαρχείου, στην πλατεία Κοτζιά και ο χώρος εκεί είναι περίπου σαν αυτόν,
άντε και λίγο μεγαλύτερος και μιλάμε για το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.
Άρα πιστεύω, ότι δεν πρέπει να περνάει από κανενός το μυαλό η ιδέα του να
συνεδριάζουμε αλλού, για πολλούς λόγους, αυτούς που ανέφερε ο κ. Μπογδάνος και όσους
πρόσθεσα εγώ και όσους προσθέσουν ενδεχομένως και άλλοι συνάδελφοι, αν βέβαια και
περιμένουμε μια απάντηση σε αυτό, η πρόταση σας έχει να κάνει με μια προσωρινή
μεταφορά της έδρας, των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να γίνουν οι
αναγκαίες επισκευές στο κτίριο τότε θα συμφωνήσουμε και εμείς.
Αν όμως η πρόταση σας, είναι για μόνιμη μεταφορά της έδρας του χώρου των
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε και εμείς είμαστε αντίθετοι και πολύ
περισσότερο είμαστε αντίθετοι στο να γίνει, να καταντήσει αυτός ο χώρος, χώρος γραφείων για
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οποιαδήποτε τυχόν ανάγκη του Δήμου.
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της δεύτερης ελάσσονος αντιπολίτευσης κ.
Νικόλαο Παρθενιώτη: «εάν πρόκειται για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Δημοτικού
Συμβουλίου, αλλά και για την εξυπηρέτηση των πρακτικών, πηγαίνοντας σε ένα άλλον χώρο,
δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση. Βεβαίως υπάρχουν και αρνητικά ζητήματα που πρέπει να
σημειώσουμε. Το γεγονός δηλαδή ότι τούτο εδώ το κτίριο βρίσκεται το κέντρο του Πολυγύρου
και δίνει την δυνατότητα στους κατοίκους και όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις
συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι ένα θετικό ζήτημα, αλλά βέβαια πρέπει να
ξέρετε ότι δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα.
Και βέβαια για το ζήτημα των όποιων αλλαγών που θα πρέπει και όποιες εργασίες θα
πρέπει να γίνουν σε αυτό το κτίριο, νομίζω ότι και αυτό πιστεύω, ότι αυτό υπάρχει στα μυαλά
σας, χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε τέτοια κτίρια, για οποιαδήποτε εργασία και παρέμβαση
πρέπει να γίνει».
Ο κ. Δήμαρχος πήρε τον λόγο: «Εγώ θα κάνω πρόταση για μια χρυσή τομή, για ένα
χρόνο να βάλουμε κ. Μπογδάνο και βλέπουμε. Συμφωνείτε;
Ο κ. Μπογδάνος συνέχισε: «Δεν μας είπατε τι σκοπεύετε να κάνετε, τι παρεμβάσεις
σκοπεύετε να κάνετε στο κτίριο;
Ο κ. Δήμαρχος απήντησε: «Παρεμβάσεις στο κτίριο σκοπεύουμε να κάνουμε. Θα
βάλουμε νέο τεχνολογικό εξοπλισμό, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Εάν βεβαίως
εσείς εξακολουθείτε να επιμένετε και να λέτε ότι μας χωράει ο συγκεκριμένος χώρος, εμείς
λέμε για καλύτερα έτσι;
Θα πάμε δίπλα σε ένα χώρο και σκεφτείτε τώρα περιμένουμε να έρθει η πολεοδομία,
περιμένουμε να έρθει η διεύθυνση πρόνοιας, περιμείνουμε να έρθει και η τεχνική υπηρεσία, να
δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Προσπαθούμε, ακόμη και για το αρχείο κάτω, οι εφημερίδες να
πάνε στο παλιό κτίριο να βρούμε μια λύση για το αρχείο το οποίο είναι διαλυμένο στην
κυριολεξία πεταμένοι οι φάκελοι κάτω στο πάτωμα και δεν μπορεί να βρει κανείς άκρη,
Βρήκαμε μια υπάλληλο χθες, να ψάχνει μια ώρα για να βρει ένα πιστοποιητικό και στο
τέλος να μπούμε σε μια διαδικασία να λειτουργήσουμε ηλεκτρονικά για το αρχείο, με τα
«στικάκια».
Αυτά σκεφτόμαστε να κάνουμε για να λειτουργήσουμε ως Δήμος και να μείνει και η
ιστορία του χωριού μέσα από την ηλεκτρονική διαδικασία, αλλά όλα αυτά απαιτούν κάποιο
χρόνο.
Και για αυτό επικοινωνήσαμε και έγγραφα με την Νομαρχία, ως Πρόεδρος
Νομαρχιακού Συμβουλίου που επιτελέσατε ξέρετε ότι είναι πιο άνετος ο χώρος, ξέρετε ότι
υπάρχει δυνατότητα άμεσης καταγραφής, ώστε να λειτουργήσουμε καλύτερα».
Ο κ. Μπογδάνος συνέχισε: «Λοιπόν, καταρχήν να πούμε, ότι για την στέγαση των
υπηρεσιών που μεταφέρονται από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στον Δήμο, ξέρετε πολύ
καλά, καλύτερα από εμένα, ότι τουλάχιστον ώσπου να βρεθούν οι χώροι οι κατάλληλοι θα
παραμείνουν στον χώρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Ο κ. Δήμαρχος πήρε τον λόγο: «Είναι για έξη μήνες διότι και η Περιφέρεια έχει τις
δικές της υπηρεσίες εκτός και μας πιέζει».
Ο κ. Μπογδάνος συνέχισε: «Να ολοκληρώνουμε πρώτα και μετά. Εμείς σε καμία
περίπτωση, δεν θα διαφωνήσουμε στην εξεύρεση χώρων για την στέγαση των υπηρεσιών, όταν
θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου για την στέγαση των νέων υπηρεσιών οι οποίοι έρχονται στον
Δήμο μας. Αυτό όμως είναι κάτι διαφορετικό, σε σχέση με την χρήση αυτού του
συγκεκριμένου χώρου.
Συμφωνούμε στην βελτίωση και στον εξοπλισμό του, όσον αφορά τον ηλεκτρονικό
εξοπλισμό του, να γίνει η καταγραφή σωστότερη να εγκατασταθεί ένα σύστημα σωστότερο
αυτό δεν απαιτεί μεγάλους χώρους μπορεί να γίνει ακόμα και σε κάποιον διπλανό χώρο, όπως
συμφωνούμε και στην βελτίωση των εγκαταστάσεων και γενικά της υποδομής, τα οποία
συμφωνούμε και εμείς έπρεπε να γίνουν πιο μπροστά, υπάρχει ήδη εγκεκριμένη η μελέτη και
υπάρχει και η μισή χρηματοδότηση και θα μπορούσαν να είχαν προχωρήσει αυτά τα ζητήματα
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πιο πριν.
Εάν για αυτό το χρονικό διάστημα, χρειαστεί να μετακομίσουμε κάπου αλλού, θα το
δούμε αυτό και συμφωνούμε. Αλλά προηγουμένως όμως, δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν
δούμε τι ακριβώς έχετε σκοπό να κάνετε, τι σκοπεύετε γενικά να κάνετε στο κτίριο αυτό, τι
μετατροπές θέλετε να κάνετε, να εξασφαλίσουμε δηλαδή, ότι ο χώρος αυτός θα παραμείνει, ως
χώρος Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ως χώρος εκδηλώσεων, με την
ιστορικότητα του που έχει, και αν φυσικά ολοκληρωθεί η μελέτη και του εξοπλισμού και της
ηλεκτρονικής διευκόλυνσης των συνεδριάσεων και της καταγραφής των πρακτικών και της
βελτίωσης του χώρου και εγκατασταθεί κάποιος εργολάβος. για εκείνο το χρονικό διάστημα θα
συμφωνήσουμε προσωρινά να μεταφερθούμε στην αίθουσα του νομαρχιακού συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Θωμά
Καπλάνη: «κ. Δήμαρχε θα πρέπει να γνωρίζουμε τις σκέψεις σας. Ένα διάστημα έξι μηνών για
την μεταφορά του Δ.Σ. είναι εύλογο διάστημα, αλλά ένας χρόνος είναι πολύς, και δημιουργεί
στον κόσμο ότι είναι υπεκφυγές για να πάμε σε άλλο χώρο. Εφόσον ξεκινήσουν άμεσα οι
εργασίες στο χώρο, ένα εξάμηνο είναι ένας εύλογος χρόνος για να ολοκληρωθούν οι μέσα
επισκευές. Αν δούμε, ότι απαιτείτε και άλλος χρόνος, ας ξαναέρθει το θέμα στο Συμβούλιο, για
να πάρουμε ξανά απόφαση»
Ο κ. Δήμαρχος απήντησε: « Δεν είναι υπεκφυγές. Εσείς ένα χρόνο κάνατε για να
βγάλετε μειοδότη, για τα έργα που ξέρετε και ακόμη δεν έχετε βγάλει μειοδότη….
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το θέμα έχει ολοκληρωθεί, υπάρχουν δυο
προτάσεις αυτή τη στιγμή, υπάρχει η αντιπρόταση από την πλευρά του κ. Καπλάνη, που μιλάει
για μεταφορά των συνεδριάσεων στο χώρο της Αντιπεριφέρειας για έξι μήνες, και υπάρχει και
η πρόταση του Δημάρχου που μιλάει για ένα χρόνο, στον ίδιο χώρο».
Ο κ. Μπογδάνος παρενέβη: «Υπάρχει και η πρόταση η δικιά μας κ. Πρόεδρε, η οποία
δεν μιλάει για καθορισμό εξαμήνου, η πρόταση η δικιά μας λέει το εξής, ότι εφόσον μας
προσδιορίσετε τι ακριβώς θέλετε να κάνετε στον χώρο και εφόσον γίνει η μελέτη η οποία θα
αφόρα τον εξοπλισμό και την επιδιόρθωση του χώρου σε όλες τις εγκαταστάσεις και θα
προβλέπει το χρονικό διάστημα ούτως ώστε αυτά τα πράγματα θα επιτευχθούν από τον
συγκεκριμένο εργολάβο ή από τους συγκεκριμένους προμηθευτές για όλο εκείνο το χρονικό
διάστημα δεχόμαστε την μεταφορά. Αλλά προτού γίνει αυτό, δεν δεχόμαστε καμιά μεταφορά,
δεν μιλάμε για έξι μήνες, μπορεί να χρειαστεί και δυο μήνες να γίνουν αυτά, μπορεί να
χρειαστούν και τρεις μήνες, μπορεί να χρειαστούν και οκτώ. Θα μας το δείξει η μελέτη και οι
προμηθευτές».
Ο κ. Δήμαρχος πήρε τον λόγο: «Παίζουμε με τις λέξεις, ήμουνα ξεκάθαρος έκανε το
ερώτημα και απήντησα, λόγω εξαιρετικών συνθηκών και χωρίς να αναιρείται ο συμβολισμός,
για λόγους επισκευής του κτιρίου και ολοκλήρωση των τεχνολογικών δεδομένων τα οποία
χρειαζόμαστε να έχει πλέον ένας Καλλικράτειος Δήμος, είπαμε να πάμε σε ένα χρόνο, τώρα
παίζουμε αν θα πάμε έξι μήνες, αν θα πάμε πέντε μήνες, αν θα πάμε εφτά μήνες.
Σας λέω εγώ ότι γίνεται μια δημοπρασία, σας λέω ότι κάνει προσφυγή μια εργολάβος
εταιρία η οποία κατά την υποκειμενική της άποψη και εκτίμηση, αυτή έπρεπε να είναι η
εργολάβος εταιρία στην οποία έπρεπε να κατοχυρωθεί η εργολαβία, και μπαίνουμε σε
ατέρμονα δικαστική διαδικασία με μια αναστολή στο συμβούλιο επικρατείας και λοιπά και
λοιπά.
Ας βάλουμε λοιπόν ένα χρόνο και μακάρι να τελειώσουμε πιο μπροστά και (, χωρίς να
αναιρείται επαναλαμβάνω ο συμβολισμός του κτιρίου είναι μεταβατικά να κάνουμε την
ολοκληρωμένη επέμβαση που θέλουμε στο κτίριο, πιστεύω να συμφωνείτε και εσείς σε αυτό,
και να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες του τεχνολογικού εξοπλισμού που θέλουμε και ακόμη
και σε επίπεδο αρχείου, να πάμε στην διαδικασία που θέλουμε.
Όλα αυτά προϋποθέτουν κόσμο, ο οποίος θα κινείτε εδώ μέσα θα επηρεάζει το κτίριο
και γενικά η αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, η αίθουσα των συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου και τα λοιπά. Μην παίζουμε λοιπόν με τις μέρες και με τους μήνες,
νομίζω ότι ο χρόνος που ζήτησα εγώ να βρούμε μια χρυσή τομή και να πάμε ομόφωνα, νομίζω
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ότι είναι ο πλέον καλύτερος. Δεν διαφωνούμε δηλαδή στην ουσία, διαφωνούμε δηλαδή τελικά,
ως προς τον χρόνο μόνο. Για αυτό έκανα στην αρχή αυτήν την πρόταση να βρεθεί μια χρυσή
τομή».
Ο Πρόεδρος συνέχισε: « υπάρχουν τρεις προτάσεις. Οι δυο έχουν διατυπωθεί από την
μείζονα και ελάσσονα αντιπολίτευση, τίθενται σε ψηφοφορία, αρχίζουμε με την πρόταση του
κ. Καπλάνη, για μεταφορά στο χώρο».,
Ο κ. Καπλάνης παρενέβη «εγώ είπα το εξής και ήμουν ξεκάθαρος, εφόσον μας πείτε τι
θέλετε να κάνετε και υπάρχει ρητά στην απόφαση, η διατύπωση ότι πρόκειται για μια
προσωρινή κατάσταση μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, νομίζω ότι έξι μήνες είναι ένα
εύλογο χρονικό διάστημα. Αν δούμε στο εξάμηνο, ότι χρειάζεται μια παράταση δυο τριών
μηνών, εδώ είμαστε και θα την δώσουμε.
Ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να ψηφίσει επί της προτάσεως του κ. Καπλάνη, και
σε σύνολο είκοσι επτά (27) παρόντων δημοτικών συμβούλων, ο κ. Παρθενιώτης ψήφισε
λευκό, τέσσερεις (4) ψήφους υπέρ από τους συμβούλους της παράταξης του κ. Καπλάνη και
είκοσι δύο (22) ψήφους κατά από τους συμβούλους της παράταξης του κ. Μπογδάνου και της
πλειοψηφίας.
Επί της προτάσεως του κ. Μπογδάνου και σε σύνολο είκοσι επτά (27) παρόντων
δημοτικών συμβούλων, ο κ. Παρθενιώτης ψήφισε λευκό, δέκα (10) ψήφους υπέρ από τους
συμβούλους της παράταξης του κ. Καπλάνη και του κ. Μπογδάνου και δεκάξι (16) ψήφους
κατά από τους συμβούλους της πλειοψηφίας.
Επί της προτάσεως του κ. Δημάρχου και σε σύνολο είκοσι επτά (27) παρόντων
δημοτικών συμβούλων, ο κ. Παρθενιώτης ψήφισε λευκό, δέκα (10) ψήφους κατά από τους
συμβούλους της παράταξης του κ. Καπλάνη και του κ. Μπογδάνου και δεκάξι (16) ψήφους
υπέρ από τους συμβούλους της πλειοψηφίας».
Ο κ. Μπογδάνος παρενέβη: «Κ. Πρόεδρε, οφείλω να κάνω παρέμβαση, ήταν ένα τόσο
σημαντικό θέμα που αφορούσε πολλούς δημότες μας και δεν δώσατε τον λόγο σε κάποιους
συνδημότες μας να τοποθετηθούν».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα της
ψηφοφορίας. και κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την αλλαγή του χώρου συνεδρίασης του Δ.Σ. Πολυγύρου, το οποίο για ένα χρόνο
θα συνεδριάζει στην αίθουσα του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου και νυν
Αντιπεριφέρειας στον Πολύγυρο.
Επί της αποφάσεως μειοψήφησε η μείζονα και ελάσσονα μειοψηφία, ενώ ο κ.
Νικόλαος Παρθενιώτης ψήφησε ΛΕΥΚΟ, για τους λόγους που αναφέρονται στην
εισήγηση.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 5/2011.
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 14 -1-2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

