
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου  Πολυγύρου,  ύστερα  από  την  με 
αριθ. 12/25.5.2012 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  δεν 
παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων 
ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Α/
Α

Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 18 Πύρρος Ιωάννης
2 Γκλάβας Γεώργιος 19 Σιμώνης Ιωάννης
3 Βορδός Χρήστος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 21 Χλιούμης Ανδρέας
5 Λιόντας Γεώργιος 22 Καπλάνης Θωμάς
6 Σαράντη Μαρία 23 Γκολόης Γεώργιος
7 Ζούνη Στέλλα 24 Βαγιωνάς Αθανάσιος
8 Αβέρης Αθανάσιος 25 Παρθενιώτης Νικόλαος
9 Πλιάκος Αστέριος
10 Λακρός Αλέξανδρος
11 Σοφοτάσιος Χρήστος
12 Βουλγαράκης Χρυσόστομο
13 Κοντογιώργης Δημήτριος
14 Δήμητσας Δημήτριος
15 Δημητριάδης Χρήστος
16 Μπογδάνος Κων/νος
17 Μπάτσιος Αστέριος

         ΑΠΟΝΤΕΣ : Ευαγγελινός Δημήτριος, Σταμούδης Ελευθέριος.

  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 ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, ο 
Πρόεδρος  Δημοτικής  Κοινότητας  Γαλάτιστας  κ.  Θεολόγης  Νικόλαος,  η  Πρόεδρος  της 
Δημοτικής Κοινότητας κ. Άννα Ρόκου, ο Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας Μεταμόρφωσης 
κ.  Ανδρέας  Μαχαίρας και  ο  Πρόεδρος  της  Τοπικής   Κοινότητας  Γεροπλατάνου  Σεραφείμ 
Δημήτριος.

Αριθμός θέματος : 11ο Αίτημα συλλόγου Τριτέκνων Δήμου Πολυγύρου για 
παραχώρηση χώρου στέγασης των γραφείων του

Αριθμός Απόφασης : 188

Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 
11ο θέμα, ανέφερε: «το θέμα που αφορά το σύλογο τριτέκνων σχετικά  με την παραχώρηση 
ενός χώρου που έχουν ζητήσει απο το δήμο λόγο των οικονομικών δυσκολιών που υπάρχουν 
για τους τρίτεκνους.

Έχουμε το χώρο κάτω εκεί που ήταν παλιά η αγροφυλακή, δεν χρησιμοποιείτε από 
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κανέναν και θα δώσουμε ένα κομμάτι.
 Τον λόγο πήρε ο Αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ Θωμάς Καπλάνης: “ ξέρετε οτι 
αυτός ο χώρος ήταν παρατημένος απο τότε που κατασκευάστηκε, είναι στις νέες εργατικές 
κατοικίες, ήταν ένας χώρος που είχε κατασκευαστεί προκείμενου να γίνει εκεί πέρα ένας χώρος 
συγκέντρωσης των κατοίκων κτλ.

Είχαμε αίτημα απο την αγροφυλακή προκειμένου να στεγαστεί εκεί, κάναμε αποδεκτό 
το αίτημα, μετατρέψαμε το χώρο αυτό σε χώρο πολυτελέστατων γραφείων όπου όχι μόνο η 
αγροφυλακή αλλά και άλλες ανάγκες τις περιοχής εξηπηρετούνταν.

Λέω τώρα ένας τέτοιος χώρος που έχει διαμορφωθεί  σε γραφεία πολυτελέστατα να μην 
καταντήσει  αποθήκη,  αν  είναι  δηλαδή  εκεί  πέρα  να  συγκεντρώνονται  τρόφιμα  με  όποιες 
συνέπειες επέρχονται απο τη χρήση αυτή, καλό είναι να βρούμε ένα άλλο χώρο και αυτό το 
συγκεκριμένο  κτήριο να χρησιμοποιηθεί ως χώρος γραφείων  ή για κάποια άλλη χρήση ή για 
κάποια άλλη ανάγκη του δήμου

Μη καταντήσει  αποθήκη,  ας  βρούμε ένα  άλλο χώρο να βαζουμε τα τρόφιμα να'χει 
πρόσβαση και  ο  σύλογος  πολυτέκνων  και  ο  σύλογος  τριτέκνων και  να  χρησιμοποιηθεί  το 
συγκεκριμένο κτήριο για άλλες δραστηριότητες του δήμου”. 
 Τον λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βορδός, ο οποίος ανέφερε: “Σύμφωνα με 
το από 3-5-2006 συμφωνητικό μεταξύ του ΟΕΚ και του Δήμου Πολυγύρου, ο Δήμος έχει την 
χρήση, εκμετάλλευση και διαχείριση της αίθουσας στον οικισμό ΟΕΚ “Πολύγυρος 2” , έως 1-
5-2018.

Επειδή η Αγροφυλακή πιου στεγαζόταν στο συγκεκριμένο χώρο έχει διαλυθεί και ο 
χώρος παραμένει κενός, προτείναμε να στεγαστεί εκεί ο Σύλλογος Τριτέκνων.

Ο λόγος που ζητάμε το παραπάνω είναι κυρίως η διανομή τροφίμων που γίνεται από 
τον  ΟΠΕΚΕΠΕ  μία  φορά  το  χρόνο  στις  άπορες  οικογένειες  του  Δήμου,  και  οι  χώροι 
προσφέρονται για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.

Η περσυνή διανομή τροφίμων  έγινε  με  τη  συνεργασία  του παραπάνω συλλόγου,  ο 
οποίος και εξυπηρέτησε με την αποθήκευση των τροφίμων. Αυτό μπορεί να συνεχιστεί στο 
διηνεκές, να μπορεί ο Δήμος να υλοποιεί το πρόγραμμα που προσφέρει μεγάλη ανακούφιση 
στις χιλιάδες οικογένειες που οφελούνται.

Η παραχώρηση θα γίνει μόνο με τον παραπάνω όρο”.
Τον λόγο πήρε η δημοτική σύμβουλος κ. Ιφιγένεια Κυριάκου, η οποία συμφώνησε με 

την παραπάνω πρόταση, αρκεί να δοθεί η δυνατότητα και στον Σύλλογο Πολυτέκνων να κάνει 
χρήση του ίδιου χώρου.

Στην  συνέχεια  ο  εισηγητής  πρότεινε  να  ενσωματωθούν  οι  δύο  προτάσεις  για 
παραχώρηση χώρου και στο Σύλλογο Τριτέκνων αλλά και στο Σύλλογο Πολυτέκνων για χρήση 
του  ανωτέρω  χώρου  από  αυτούς,  και  ασφαλώς  να  τηρηθεί  και  η  εκ  του  συμφωνητικού 
υποχρέωση να χρησιμοποιείται η αίθουσα και από το Σύλλογο Οικιστών για πολιτιστικές και 
κοινωνικές εκδηλώσεις».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
    Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την διαφωνία του κ. Καπλάνη για 
την χρήση του χώρου ως αποθήκη και μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

Την παραχώρηση της αίθουσας του ΟΕΚ στον οικισμό “ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 2” στον 
Σύλλογο Τριτέκνων για τη στέγαση των γραφείων τους, δυνάμει του αρθρου 185 του Ν. 
3463/2006, έως και τις 1-5-2018, με τους εξής όρους:

1. Η  αίθουσα  να  χρησιμοποιείται  εφόσον  ζητηθεί  από  το  Σύλλογο  Οικιστών  για 
πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.
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2. Να χρησιμοποιείται από το Δήμο και το Σύλλογο Πολυτέκνων για την υλοποίηση 
του προγράμματος Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε άπορες οικογένειες του Δήμου 
Πολυγύρου.
Επί  της  απόφασης  μειοψήφισε  η  παράταξη  του  κ.  Καπλάνη  (  οι  παρόντες 

Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Καπλάνης  Θωμάς,  Γκολόης  Γεώργιος  και  Βαγιωνάς 
Αθανάσιος), τονίζοντας ότι αποδέχονται την χρήση του ανωτέρω χώρου ως γραφεία και 
την παραχώρησή του σε όποιο σύλλογο έχει ανάγκη να το χρησιμοποιήσει, αλλά να μην 
χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη τροφίμων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 188/2012

       Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα

Πολύγυρος 31- 5 – 2012
M.E. ΔΗΜΑΡΧΟY
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΖΑΓΓΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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