
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 11/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα εννέα (19) του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα 
Παρασκευή  και  ώρα  13:00  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Πολυγύρου  συνήλθε  σε 
τακτική  δημόσια συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου  Πολυγύρου, 
ύστερα  από  την  με  αριθ.  11/15.07.2013 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 Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Πύρρος Ιωάννης
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Δημητριάδης Χρήστος
3 Χλιούμης Ανδρέας 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Μπάτσιος Αστέριος
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Καπλάνης Θωμάς
7 Ζούνη Στέλλα 20 Αβέρης Αθανάσιος
8 Λακρός Αλέξανδρος 21 Παρθενιώτης Νικόλαος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος 22 Γκολόης Γεώργιος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 23
11 Κοντογιώργης Δημήτριος 24
12 Δήμητσας Δημήτριος 25
13 Μπογδάνος Κων/νος 26

ΑΠΟΝΤΕΣ : 

Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Βορδός Χρήστος
2 Βαγιωνάς Αθανάσιος
3 Λαφαζάνης Βασίλειος
4 Πλιάκος Αστέριος
5 Ευαγγελινός Δημήτριος

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 η κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου,  ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, 
Πρόεδρος Δ.Κ. Ορμύλιας και ο κ. Βαγιωνάς Κων/νος, Πρόεδρος Τ.Κ. Ολύνθου.

Αριθμός  θέματος:  1ο 
ΕΚΤΑΚΤΟ

Ψήφισμα  Δήμου Πολυγύρου σχετικά με την μεταλλευτική 
δραστηριότητα στις  “ΣΚΟΥΡΙΕΣ”

Αριθμός Απόφασης :285

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 
1ο ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ θέμα, μετά και την συναίνεση του  κ.  Δημάρχου  για την συζήτηση του 
θέματος και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του 
θέματος έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος τόνισε τα εξής :«κατόπιν αιτήματος της 
μείζονος αντιπολίτευσης για έκδοση ψηφίσματος για την εν γένει κοινωνική αναταραχή και 
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την προφυλάκιση Δημοτών του Δήμου Σταγείρων – Ακάνθου σε σχέση με τη μεταλλευτική 
δραστηριότητα  στις   Σκουριές,   καλείται  το  Δ.Σ.  να  εκδόσει  ψήφισμα  σχετικά  με  την 
μεταλλευτική δραστηριότητα στις  “ΣΚΟΥΡΙΕΣ”. Προτείνουμε το ψήφισμα να έχει ως 
εξής: “Η συνεχιζόμενη κοινωνική αντιπαράθεση μεταξύ των κατοίκων του Δήμου Αριστοτέλη  
για το θέμα  της επένδυσης στις «Σκουριές»  η οποία δυστυχώς από μερίδα των διαφωνούντων  
εκφράζεται  πολλάκις  με  χρήση  βίας  και  προσβλητικών  λεκτικών  ακροτήτων  προς  κάθε  
κατεύθυνση,  καταδεικνύει  την  επείγουσα  ανάγκη  μιας  ψυχραιμότερης  προσέγγισης  του  
προβλήματος με απαραίτητο εργαλείο τον ειλικρινή και χωρίς προκαταλήψεις διάλογο μεταξύ  
των δύο πλευρών.

Με δεδομένη την παγκόσμια οικολογική παραδοχή ότι «οτιδήποτε θρέφει και εξυπηρετεί  
τον  σημερινό  άνθρωπο δυστυχώς  πληγώνει  το  περιβάλλον»(  καλλιέργειες  ,  αλιεία,  ενέργεια,  
βιομηχανία,  τεχνολογία κ.λ.π ),   κεντρικός πυρήνας του όλου διαλόγου θα πρέπει να είναι η  
διασφάλιση των προϋποθέσεων που θα καθιστά εφικτή την συνύπαρξη της επένδυσης  με τις  
υπόλοιπες παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής αλλά και όλης της Χαλκιδικής και όχι η  
απόκρουση της επένδυσης. Αυτή είναι και η ουσία του προβλήματος. Την απάντησή του όμως θα  
τη  δώσουν  επιστημονικά  και  τεκμηριωμένα  οι  ειδικοί  επιστήμονες  και  των  δυο  πλευρών,  
υιοθετώντας  την  αυστηρή  γλώσσα  της  επιστήμης  χωρίς  προκαταλήψεις,  μεροληψίες  και  
ιδεοληψίες και με σεβασμό στις δικαστικές αποφάσεις. Το αποτέλεσμα ενός τέτοιου διαλόγου  
πρέπει να γίνει σεβαστό και από τις δυο πλευρές.

Το περιβάλλον μας ενδιαφέρει και μας αφορά όλους! Μας αφορά όμως και η επιβίωση  
των συνανθρώπων μας στο Βόρειο Χαλκιδική και όχι μόνο.

Η  κοινωνία  μας,  ευτυχώς  πορεύεται  μέχρι  σήμερα  με  συνθέσεις.  Οι  ακρότητες  
δημιουργούν πόνο, διαλύουν οικογένειες και διχάζουν και τις κοινωνίες.

Καταδικάζουμε για άλλη μια φορά τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν στο εργοτάξιο των  
«Σκουριών» και έγιναν αιτία κάποιοι να οδηγηθούν τραυματισμένοι στα νοσοκομεία και κάποιοι  
να είναι προφυλακισμένοι μέχρι και σήμερα.

Εκφράζουμε την συμπαράσταση  μας  στις οικογένειες όλων αυτών που υπέφεραν και  
υποφέρουν από το αποτέλεσμα της ακραίας αυτής πράξης και ελπίζουμε μέσα από τις διαδικασίες  
της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης,  βάσει  του νόμου και με  την ανάλογη κοινωνική ευαισθησία, να  
δοθεί τέλος στη περιπέτεια των προφυλακισμένων συμπολιτών μας, σηματοδοτώντας έτσι και την  
αρχή μιας πιο ψύχραιμης και ειρηνικής αντιμετώπισης του ζητήματος με απαραίτητο στοιχείο την  
επανασύνδεση της τοπικής κοινωνίας”.

  Στην συνέχεια ακολούθησε έντονος διάλογος μεταξύ των αρχηγών των παρατάξεων, 
καθώς οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης πρότειναν να αναβληθεί το θέμα και να συζητηθεί σε 
επόμενο δημοτικό συμβούλιο, όπου όλες οι παρατάξεις θα διατυπώσουν τις απόψεις τους.

Κατόπιν ψηφοφορίας για την ανωτέρω αντιπρόταση, η πλειοψηφία και ο ανεξάρτητος 
δημοτικός Σύμβουλος κ.  Αστέριος  Μπάτσιος ψήφισαν αρνητικά (σύνολο 15 δημοτικοί 
σύμβουλοι) οπότε  και  το  θέμα  συνέχισε  να  συζητείται  Επί  της  απόφασης  για  την  τελική 
διατύπωση του Ψηφίσματος,  μειοψήφισαν η μείζονα και οι δύο ελάσσονες μειοψηφίες(σύνολο 
7 δημοτικοί σύμβουλοι), ενώ ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Αστέριος Μπάτσιος 
ψήφισε θετικά.
       

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 285/2013
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή              Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 22-7-2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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