
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα 

Τρίτη 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. 

18/14.10.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, 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 15 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Δέας Παύλος 16 Τσινάς Αργύριος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Κανταράς Αναστάσιος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Παπούλιος Ιωάννης 

6 Καραφουλίδης Αναστάσιος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ματθαίου Αθανάσιος 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ξάκης Ιωάννης 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Ζιούπου Άννα 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Χριστιανού Αγγελική 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25 Δημητριάδης Χρήστος 

12 Σαράντη Μαρία 26 Πάνος Ιωακείμ 

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Γκλάβας Γεώργιος 

 

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 κ. Νικήτας Κατσακιώρης, Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου, ο κ. Εμμανουήλ Σειράς, 

Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας, η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Φωτεινή Μπόλματη και ο κ. 

Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. ΔέαςΠαύλος  και Λιόντας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την 

συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν επανήλθαν μέχρι το πέρας της 

συνεδρίασης. 

 

Αριθμός θέματος:17ο  Στέγαση υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας και 

Πολεοδομίας - και αρχείων Πολεοδομίας - Δήμου  

Πολυγύρου   

Αριθμός Απόφασης :282  
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 17ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Αστέριο Ζωγράφο, ο οποίος  τόνισε: 

«Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή σε αυτή την υπόθεση σας υπενθυμίζω ότι: Στις 16.6.2014 μας ήρθε 

ένα έγγραφο από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη-Π.Ε.Χ., σχετικά με τη  στέγαση της Κτηματικής 

Υπηρεσίας και άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών της Περιφερειακής Διοίκησης στο 

κτήριο του Διοικητηρίου, με το οποίο μας βάζει στενά περιθώρια έως τις 31.7.2014 να αποδεσμεύσουμε 

τους χώρους των γραφείων της Πρόνοιας και της Πολεοδομίας. 

Ακολούθησε σχετική αλληλογραφία μεταξύ Δήμου Πολυγύρου και ΠΕΧ, στείλαμε τις αποφάσεις 

του Δημοτικού Συμβουλίου (132/2014 απόφαση του Δ.Σ. Πολυγύρου όπου  αποφασίστηκε η μίσθωση 
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αποθήκης ιδιοκτησίας κ. Γκλάβα Γεώργιου για το αρχείο της Πολεοδομίας, την υπ’ αριθ. 188/2014 

απόφαση ΔΣ όπου ζητούσαμε την παράταση χρήσης των συγκεκριμένων χώρων που χρησιμοποιεί η 

Πολεοδομία Πολυγύρου και οι Υπηρεσίες Πρόνοιας τουλάχιστον για τρία (3) έτη, ώστε να εξευρεθούν 

κατάλληλοι χώροι για τον Δήμο Πολυγύρου,  και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, να δοθεί χρόνος 

στον Δήμο Πολυγύρου ώστε με τη νέα ηγεσία να μπει σε διαδικασία αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού για να μπορέσει να κάνει δημοπρασία και νέα μίσθωση, δεδομένου ότι με την παρ.5 

του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, απαγορεύεται μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών η 

λήψη οποιασδήποτε απόφασης (αναμόρφωση προϋπολογισμού κ.λ.π.) παρά μόνο για εξαιρετικά 

επείγουσες περιπτώσεις (σεισμούς κ.λ.π.). 

 Και απαντάει ο κ. Αντιπεριφερειάρχης με το με Αριθ. Πρωτ.:01
α
/311/26-8-2014 έγγραφο που 

αναφέρει ότι, πιέζεται πολύ  η Π.Ε.Χ. να συμμορφωθεί με την οδηγία της Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας του 

Υπ. Οικονομικών, που με το με αριθ. Γ.Γ.Δ.Π. 0002272 ΕΞ 2014/14-4-2014 έγγραφό της, καλεί την 

ΠΕΧ στην τήρηση των όρων δέσμευσης της δωρεάν παραχώρησης του δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 

226, (ήτοι την στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας και άλλων Υπηρεσιών του Υπουργείου ή της Π.Ε), 

διαφορετικά θα προχωρήσουν στην άρση της παραχώρησης του ακινήτου. Θέλουν να μεταφέρουν στην 

Π.Ε.Χ. την Δ/νση Μεταφορών η οποία επίσης αφορά σε όλη τη Χαλκιδική και ταλαιπωρείται ο κόσμος 

βγαίνοντας σε κτίριο εκτός Πολυγύρου για να εξυπηρετηθεί. 

 Επιπρόσθετα αναφέρει και την επιβάρυνση που υφίσταται η Π.Ε.Χ. μέχρι τώρα από την 

φιλοξενία των υπηρεσιών του Δήμου στους χώρους του Διοικητηρίου. 

Δύο είναι οι λύσεις που προτείνουμε. Ή θα πρέπει να μισθώσουμε κτίρια περιμετρικά του 

Δημαρχείου όπου θα στεγάσουμε τις υπηρεσίας Πολεοδομίας και Κοινωνικής Πρόνοιας, ή θα 

στείλουμε έγγραφο στην Π.Ε.Χ. όπου θα αναλαμβάνουμε τα λειτουργικά έξοδα των υπηρεσιών μας για 

να παραμείνουν οι ανωτέρω υπηρεσίες στο κτίριο της Π.Ε.Χ., συνεχίζοντας οι πολίτες να 

εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες στα σημεία που γνωρίζουν χρόνια ότι βρίσκονται σε αυτό το κτίριο. 

Για το θέμα των αρχείων της αποθήκης θα γίνει διαγωνισμός, οπότε πρέπει να 

ανακαλέσουμε την υπ’ αριθ. 132/2014 απόφαση του Δ.Σ. Πολυγύρου με την οποία  αποφασίστηκε η 

μίσθωση αποθήκης ιδιοκτησίας κ. Γκλάβα Γεώργιου». 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τις υπ’ αριθ. 132/2014  και 

188/2014 Αποφάσεις του Δ.Σ.,  την από 5-04-2013 επιστολή του Προϊσταμένου Τ.Ο.Α.Ε.Κ. προς το 

Δήμο Πολυγύρου, το  με Αριθ. Πρωτ.:01
α
/311/26-8-2014 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη και μετά 

από διαλογική συζήτηση, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α  

 

1. Να στείλουμε έγγραφο στην Π.Ε.Χ. όπου θα αναλαμβάνουμε τα λειτουργικά 

έξοδα της Πολεοδομίας και της Κοινωνικής Πρόνοιας, ώστε να παραμείνουν οι ανωτέρω 

υπηρεσίες στο κτίριο της Π.Ε.Χ. 

2. Να ισχύει η υπ’ αριθ. 132/2014 απόφαση του Δ.Σ. Πολυγύρου με την οποία  

αποφασίστηκε η μίσθωση αποθήκης ιδιοκτησίας κ. Γκλάβα Γεώργιου. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 282/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 5-11-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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