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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 23/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι (20) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη 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.
23/16.12.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Επίθετο
Ζαγγίλας
Γκλάβας
Βορδός
Κυριάκου
Λιόντας
Σαράντη
Ζούνη
Πλιάκος
Λακρός
Σοφοτάσιος
Βουλγαράκης
Κοντογιώργης
Δήμητσας
Μπογδάνος

Όνομα
Δημήτριος
Γεώργιος
Χρήστος
Ιφιγένεια
Γεώργιος
Μαρία
Στέλλα
Αστέριος
Αλέξανδρος
Χρήστος
Χρυσόστομο
Δημήτριος
Δημήτριος
Κων/νος

Α/Α
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Επίθετο
Ευαγγελινός
Σιμώνης
Μπάτσιος
Σταμούδης
Καπλάνης
Αβέρης
Παρθενιώτης

Όνομα
Δημήτριος
Ιωάννης
Αστέριος
Ελευθέριος
Θωμάς
Αθανάσιος
Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ :
1
Πύρρος
Ιωάννης
2
Δημητριάδης
Χρήστος
3
Χλιούμης
Ανδρέας
4
Λαφαζάνης
Βασίλειος
5
Γκολόης
Γεώργιος
6
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
παραβρέθηκαν οι κ.κ.: α) Σαραφίδης Αναστάσιος, Ορμύλιας και β) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη.
Αριθμός θέματος : 3ο Λήψη απόφασης για την λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου
κατεπείγον
στον Πολύγυρο
Αριθμός Απόφασης : 512
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 3ο
κατεπείγον θέμα, και εφόσον πήρε την διαβεβαίωση τόσο από τον κ. Δήμαρχο όσο και από το σώμα ότι
ομόφωνα συμφωνούν να συζητηθεί το θέμα ως έκτακτο, έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της μείζονος
μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο Μπογδάνο, ο οποίος ανέφερε ότι: «Η οικονομική κρίση που διέρχεται η
χώρα μας, έχει οδηγήσει στο περιθώριο και στην εξαθλίωση πολλούς συνδημότες μας.
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Ζούμε καθημερινά τραγικές καταστάσεις συνδημοτών μας, οι οποίοι έχουν φτάσει στο έσχατο
σημείο της φτώχειας και δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα της διατροφής της οικογένειάς τους. Πιστεύω
ότι θα είστε και εσείς καθημερινοί δέκτες τέτοιων περιστατικών και καταστάσεων.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται σ΄αυτή τη δύσκολη συγκυρία να δείξει με κάθε τρόπο το
κοινωνικό της πρόσωπο.
Ιδιαίτερα, αυτές τις μέρες των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, θα πρέπει
να πάρουμε πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της προσφοράς.
Για το σκοπό αυτό έχω να σας προτείνω τα εξής για την υποστήριξη και ενίσχυση των
οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων συνδημοτών μας:
1)Ο Δήμος μας, μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Πολυγύρου, έχοντας το απαραίτητο προσωπικό
και την εμπειρία των υπηρεσιών “Κοινωνική Μέριμνα” και “Βοήθεια στο σπίτι”, σε συνεργασία με την
Ιερά Μητρόπολη Πολυγύρου, τους Τοπικούς Εμπορικούς Συλλόγους και την Ένωση Γεωργικών
Συνεταιρισμών Πολυγύρου, να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού
Παντοπωλείου, στην έδρα του Δήμου και στις έδρες των 3 άλλων Δημοτικών Ενοτήτων( Γαλάτιστα,
Ορμύλια και Παλαιόχωρα), διαθέτοντας τα ανάλογα οικήματα και το προσωπικό.
Οι δικαιούχοι συνδημότες μας θα επιλέγονται από επιτροπή που θα ορισθεί από το Δημοτικό
Συμβούλιο(π.χ 3 Δημοτικοί Σύμβουλοι, 1 εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης, 1 του Εμπορικού
Συλλόγου και 1 της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών), στη βάση ενός συνόλου συνδυαστικών
κριτηρίων που θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο(οικογενειακή κατάσταση, φορολογική δήλωση,
συνθήκες στέγης, πολύτεκνοι, άνεργοι, ύπαρξη Α.Μ.Ε.Α κ.λ.π).
Για τη λήψη αυτής της απόφασης, καθώς και τον καθορισμό όλων των άλλων παραμέτρων της
λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, προτείνω την άμεση σύγκλιση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
2)Οι αποζημιώσεις από τη συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων(όσων το επιθυμούν) στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του χρόνου που
διανύουμε(2011), να ενταλματοποιηθούν και το ποσό αυτό, μαζί με τη συμβολική συμμετοχή όσων
Αιρετών παίρνουν έξοδα παράστασης(μισθό), να διατεθεί για την άμεση οικονομική ενίσχυση
συνδημοτών μας, που θα επιλέξει η Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου μας, μαζί με την
επιτροπή που θα συστήσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο κ. Δήμαρχος: «Εγώ χαίρομαι για την πρόταση του συναδέλφου του κ. Μπογδάνου, γιατί
πραγματικά συμπλέει και με την δικιά μας άποψη, γιατί όπως ξέρετε και εμείς είχαμε βάλει ένα
κονδύλιο Κοινωνικού Παντοπωλείου στον προϋπολογισμό. Εμείς το είχαμε δει το Κοινωνικό
Παντοπωλείο καταρχήν ως μια μορφή δραστηριότητας για να ενισχύσουμε πράγματι τις τοπικές
κοινωνίες με χαμηλό κόστος αγοράς, τώρα όμως οι δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που μας
υπαγορεύουν και μας υποχρεώνουν να μπούμε και σε άλλες και περαιτέρω διαδικασίες, δηλαδή να
φτάσουμε και στο σημείο ακόμη και ενδεχομένως να δημιουργήσουμε και τοπικά συσσίτια, διότι προς
τα εκεί πάμε.
Η κατάσταση δε το 2012 από ότι φαίνεται χειροτερεύει πάρα πολύ σοβαρά, σας ανέφερα
προηγουμένως στην αρχή της Συνεδριάσεως ότι έχουν δώσει για την Αυτοδιοίκηση 1δις
400.000.000,00 € όταν μόνο για τους μισθούς απαιτούνται 1 δις 700.000.000,00 €, άρα λοιπόν πρέπει
να μπούμε και σε κοινωνικού περιεχομένου τέτοιου είδους δραστηριότητες όμως θα πρέπει να είμαστε
πάρα πολύ προσεχτικοί δεδομένου ότι με τον Νόμο του Καλλικράτη και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις
οποιασδήποτε μορφής, έχουν μπει πλέον στην διαδικασία την πλήρη του δημοσιονομικού έλεγχου και
ενδεχομένως να υπάρξουν σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας σε σχέση με αυτό που προαναφέρατε.
Εγώ θα έλεγα λοιπόν καταρχήν να πάρουμε μια απόφαση σήμερα να αποδεχτούμε την πρόταση
του συναδέλφου την οποία να την επεκτείνουμε και με το κοινωνικό φαρμακείο και με οποιαδήποτε
άλλη δραστηριότητα την οποία θα μας προτείνει μια επιτροπή την οποία θα συστήσουμε σήμερα και να
επεξεργαστεί και τις προτάσεις του κ. Μπογδάνου και το υλικό που έφερα εγώ από την Αθήνα και
όποια άλλη πρόταση κάνει ο οποιοσδήποτε συνάδελφος, ώστε να δούμε πως θα λειτουργήσουμε σε
επίπεδο κεντρικό με παραρτήματα.
Πρέπει δηλαδή οι κινήσεις μας να είναι προσεκτικές χωρίς να προσβάλουμε επειδή ακριβώς είναι
μικρή η τοπική κοινωνία μας όπου γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας και υπάρχει και η αξιοπρέπεια και η
περηφάνια. Θα έλεγα να συσταθεί αυτή η επιτροπή να μπορούν δυο μέλη από την πλειοψηφία και
δυο απλό την μειοψηφία, νομίζω φθάνουν τέσσερα μέλη να επεξεργαστούν αυτές τις προτάσεις,
από την δικιά μας προτείνω την κα. Κυριάκου Ιφιγένεια που είναι και Πρόεδρος των πολυτέκνων
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και έχει και μια εμπειρία πάνω σε αυτό το θέμα, την συνάδελφο την κα. Σαράντη, προτείνετε και
εσείς ο κ. Μπογδάνος και ο κ. Καπλάνης για να μπούμε σε μια διαδικασία για να έρθουν
ολοκληρωμένες προτάσεις.
Ο κ. Ζαγγίλας ανέφερε: « Κ. Δήμαρχε έχει συσταθεί και κάποιου είδους κοινωνικής ιατρικής
βοήθειας, βέβαια στηρίζεται στον εθελοντισμό γιατρών που θέλουν να συνεισφέρουν, δυο φορές την
εβδομάδα τουλάχιστον».
Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Θωμάς Καπλάνης: «Το είπε και ο
Δήμαρχος ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το κάνει ο Δήμος κυρίως αν διαχειρίζεται χρήματα.
Ό,τι γίνει πρέπει να γίνει σε βάση εθελοντική και βέβαια ό,τι δίνουμε να δίνεται δωρεάν. Ο παλιός
Δήμος Πολυγύρου από τις αρχές του 2009 λειτούργησε επί δυο χρόνια μέχρι 31/12 που ξέρω ότι υπήρχε
αυτή η δωρεάν παροχή λειτούργησε την τράπεζα τροφίμων, έτσι το ονομάζαμε εμείς Κοινωνικό
Παντοπωλείο είναι σχεδόν το ίδιο, είχαμε απευθυνθεί τότε στα σούπερ μάρκετ της πόλης μας, το μόνο
που είχε και νομίζω πρέπει να το πούμε, δεν χρειάζεται να κρύβουμε ονόματα, το μόνο που είχε
ανταποκριθεί ήταν το LIDL που μας έδινε σχεδόν σε καθημερινή βάση τρόφιμα, πηγαίναμε και τα
παίρναμε, και με τα κορίτσια της κοινωνικής μέριμνας τα μοιράζαμε σε πάνω από σαράντα οικογένειες.
Επομένως λειτούργησε με πάνω από σαράντα οικογένειες, πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά
και πρέπει να το δούμε άμεσα, δεν είναι από τα θέματα που θα φύγουμε και πρέπει να τα ξεχάσουμε και
βεβαίως επειδή ο κόσμος τώρα πεινάει σήμερα δεν έχει να φάει, όχι μετά από τρείς μήνες και τέσσερις
και πέντε πρέπει να το ενισχύσουμε να βάλουμε στο παιχνίδι με το έτσι θέλω και τα άλλα σούπερ
μάρκετ της πόλης μας και έστω σε ένα τέτοιο επίπεδο, δηλαδή παροχής τροφίμων άμεσα, καθημερινά
και όσο μπορούμε πρέπει να το συνεχίσουμε Πρόεδρε, αφού είπες ότι συνεχίζεται μέχρι σήμερα, πρέπει
να το συνεχίσουμε από αύριο το πρωί και να το ενισχύσουμε, πρέπει, οι προτάσεις του κ. Μπογδάνου
είναι στη σωστή κατεύθυνση βέβαια υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα, ας πούμε είπαμε να μην είναι
εύκολα αλλοιώσιμα ήδη και τα λοιπά. Θα προτείνουμε από τον δικό σας συνδυασμό για την επιτροπή
τον κ. Αθανάσιο Αβέρη
Τον λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αστέριος Μπάτσιος: « Εγώ θέλω να βάλω ορισμένα
σοβαρά ζητήματα τα οποία πρέπει να τα λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη. Αν λειτουργήσει σούπερ μάρκετ
με την έννοια του σούπερ μάρκετ για να πάει ο άλλος με την κάρτα να ψωνίζει, θα δημιουργηθούν
προβλήματα, αλλά αν γίνει σαν τύπου αποθήκης και συγκεντρώνονται εκεί τα αγαθά όπου μια
υπηρεσία θα τα διανέμει, νομίζω είναι καλύτερα.
Ως προς το δεύτερο θέμα που έθεσε ο κ. Μπογδάνος, εγώ δεσμεύομαι και βάζω τον εαυτό μου σε
αυτό εδώ πέρα, τα χρήματα πόσα είναι αυτά εδώ πέρα χαλάλι να πάνε σε αυτόν τον σκοπό.
Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ Νικόλαος Παρθενιώτης: « δυο λόγια
θέλω να πω και εγώ, σήμερα το πρωί σε ένα από αυτά τα μεγάλα τα κανάλια, τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης όπως συνηθίσαμε να λέμε, είχαν μάλλον μια απευθείας σύνδεση στον Πειραιά, όπου
εφαρμόστηκε από τον Δήμο αν δεν κάνω λάθος συσσίτιο για τα παιδιά, όπου τα παιδιά φεύγοντας από
το σχολείο θα περάσουν να φάνε.
Αυτό είναι μια πραγματικότητα που συμβαίνει στην χώρα μας, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα
που μπορεί να αναφέρει κανείς ως ένα θα έλεγα κατάντημα που πρέπει να το πάρουμε σοβαρά υπόψη.
Μια φωτογραφία πρόσφατα από μια περιοχή της Αμερικής όπου εκεί εφαρμόζεται ένα ανάλογο
πρόγραμμα, όχι ανάλογο σε σχέση με την σίτιση, σε σχέση με την υγεία όπου εφαρμόζεται ένα
πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων δεν θυμάμαι από ποιόν φορέα και οι φωτογραφία έδειχνε, μια ουρά από
εδώ από το Δημαρχείο ίσα με το δημοτικό θέατρο και ίσως και παραπάνω, αυτό είναι ένα κατάντημα
και βέβαια οδηγούμαστε και εμείς σε αυτήν την κατάσταση και βέβαια εκτιμώ ότι και εσείς νομίζω
νοιώθετε το ίδιο, είναι πολύ στενάχωρη η συζήτηση αυτή και νομίζω ότι η δική μου αντίρρηση, δεν
ξέρω αν θα πρέπει να γίνει ένα τέτοιο μαγαζάκι, αλλά η δική μου αντίρρηση είναι ότι ταυτόχρονα με
αυτό το ζήτημα καλλιεργείται και ο ραγιαδισμός δηλαδή ενώ οι άνθρωποι οδηγούνται στην ανεργία και
στην πείνα και στην εξαθλίωση, εμείς φροντίζουμε να ανακυκλώνουμε αυτήν φτώχεια ή μάλλον να
γίνουμε συνδιαχειριστές αυτής της φτώχειας, σε μια χώρα, θα σας πω κύριε γιατί διαμαρτύρεστε δεν
κατάλαβα, σε μια χώρα που πραγματικά είναι πλούσια, παράγει τα πάντα, έχει ένα πλούτο και αυτό
φαίνεται βέβαια και από τον κλεμμένο πλούτο να το έτσι σε εισαγωγικά μάλλον κλεμμένος γιατί είναι
με νόμιμους τρόπους και των καταθέσεων και των επιδοτήσεων και την φαγωμάρα που γίνεται από
διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους και όχι μόνο.
Εγώ θα έλεγα ότι, δεν ξέρω αν θα πρέπει να γίνει ή όχι, αλλά επειδή ταυτόχρονα αυτό δημιουργεί
και μια τέτοια ψυχοσύνθεση στον κόσμο ότι δηλαδή μπορεί να φτωχύνει, μπορεί να μην έχει να φάει,
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θα απευθυνθεί στον Δήμο ή στην εκκλησία, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν μας ταιριάζουν ούτε
σαν Δημοτική Αρχή και ιδιαίτερα για μένα που έμαθα να αγωνίζομαι και να διεκδικώ το δίκιο
μου, πρωτίστως μπορούμε να πάρουμε οποιασδήποτε απόφαση να ενισχύσουμε αυτούς τους
ανθρώπους αλλά είναι πάρα πολλοί.
Σας είπα και προηγούμενα 750 εργαζόμενοι είναι αυτή τη στιγμή μόνο στον Καρρά και αυτοί που
έχουν βγει, είναι η βοήθεια στο σπίτι, είναι εργαζόμενοι χιλιάδες, ποιόν θα πρωτοστηρίξει ένας Δήμος?
Το ζήτημα όμως είναι ότι εμείς θα δώσουμε μια τέτοια κατεύθυνση σε αυτόν τον κόσμος να
ζητάει ελεημοσύνη; Ή θα τον βάλουμε να διεκδικήσει τον πλούτο που παράγει ο ίδιος και είναι πολύς
και αρκετός για να ζήσει αξιοπρεπώς; Σας ευχαριστώ.
Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. απήντησε: «Σε πολλές οικογένειες υπάρχουν δυσκολίες παροδικές, όχι
καταστάσεις μόνιμες, όσο αφορά τα συσσίτια που είδατε στο Πειραιά να σας ενημερώσω ότι το
Υπουργείο παιδείας ήδη ξεκινάει πρόγραμμα για 300 συσσίτια πιλοτικό σε σχολεία, βέβαια δεν ξέρω με
ποια κριτήρια θα το κάνουν πλέον, γιατί δεν είναι μονάχα τα 300 σχολεία που έχουν ανάγκη, αλλά είναι
πάρα πολλά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, τις απόψεις των δημοτικών συμβούλων και
μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Ο Δήμος μας, μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Πολυγύρου, έχοντας το απαραίτητο
προσωπικό και την εμπειρία των υπηρεσιών “Κοινωνική Μέριμνα” και “Βοήθεια στο
σπίτι”, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Πολυγύρου, τους Τοπικούς Εμπορικούς
Συλλόγους και την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Πολυγύρου, να προχωρήσει άμεσα
στην ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, στην έδρα του Δήμου και στις
έδρες των 3 άλλων Δημοτικών Ενοτήτων( Γαλάτιστα, Ορμύλια και Παλαιόχωρα),
διαθέτοντας τα ανάλογα οικήματα και το προσωπικό.
Οι δικαιούχοι συνδημότες μας θα επιλέγονται από επιτροπή που θα ορισθεί από το
Δημοτικό Συμβούλιο(π.χ 3 Δημοτικοί Σύμβουλοι, 1 εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης, 1 του
Εμπορικού Συλλόγου και 1 της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών), στη βάση ενός συνόλου
συνδυαστικών κριτηρίων που θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο(οικογενειακή
κατάσταση, φορολογική δήλωση, συνθήκες στέγης, πολύτεκνοι, άνεργοι, ύπαρξη Α.Μ.Ε.Α
κ.λ.π).
2. Οι αποζημιώσεις από τη συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων (όσων το επιθυμούν) στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του
χρόνου που διανύουμε (2011), να ενταλματοποιηθούν και το ποσό αυτό, μαζί με τη
συμβολική συμμετοχή όσων Αιρετών παίρνουν έξοδα παράστασης (μισθό), να διατεθεί για
την άμεση οικονομική ενίσχυση συνδημοτών μας, που θα επιλέξει η Υπηρεσία Κοινωνικής
Πρόνοιας του Δήμου μας, μαζί με την επιτροπή που θα συστήσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 512/2011
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 21 -12-2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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