
 

 
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Απριλίου του έτους 2015, 

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. 8/24.3.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη 

Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο 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 προσκλήθηκε 

και 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 15 Πάνος Ιωακείμ 

2 Δημητριάδης Χρήστος 16 Φυλαχτός Χρήστος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Τσινάς Αργύριος 

6 Βασιλάκης  Αθανάσιος 20 Γκλάβας Γεώργιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ζιούπου Άννα 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Ματθαίου Αθανάσιος 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Σαράντη Μαρία 26   

13 Λακρός Αλέξανδρος 27   

14 Κανταράς Αναστάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Ξάκης Ιωάννης 

3 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

4 Δέας Παύλος 

 

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 ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, η Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Ταξιάρχη κ. Μπόλματη Φωτεινή,  ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, και ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 

Η δημοτική σύμβουλος κ. Σαράντη Μαρία προσήλθε στο 18
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

ενώ η δημοτική σύμβουλος κ. Ζούνη Στέλλα προσήλθε στο 28
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λιόντας Γεώργιος αποχώρησε στο 15
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ενώ ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πάνος Ιωακείμ αποχώρησε στο 22
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης. 

 

Αριθμός θέματος: 2ο 

έκτακτο 

Παραχώρηση κατά χρήση μέρος οικοπέδου όπου είναι 

κτισμένο το δημοτικό Σχολείο, στον Αθλητικό Σύλλογο 

Ολύνθου «Η ΟΛΥΝΘΟΣ» 

Αριθμός Απόφασης :118  
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 2ο 

έκτακτο της ημερήσιας διάταξης, μετά και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την 

κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο 

Ζαγγίλα, ο οποίος ανέφερε: «Ζητάμε να παραχωρηθεί ένα τμήμα του ακινήτου για 25 χρόνια 

στον Αθλητικό Σύλλογο Ολύνθου, γιατί προέκυψε ένα υπόλοιπο χρηματοδοτικό από το 

πρόγραμμα LEADER, το οποίο είναι σε εξέλιξη και μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε μία 

προσπάθεια να το εντάξουμε.  

Βέβαια επειδή τα χρονικά περιθώρια είναι περιορισμένα, το πρόγραμμα πρέπει να έχει 

υλοποιηθεί και να κλείσει μέχρι 30/10/2015. Ψάξαμε να βρούμε κάποιο ακίνητο το οποίο να 

έχει τα λιγότερα ιδιοκτησιακά προβλήματα, καθώς επίσης και την πρόταση την οποία θα 

κάναμε, είναι ένα 5Χ5 που ο Δήμος μας έχει ήδη εγκεκριμένες μελέτες, να ενσωματώσουμε 

δηλαδή ουσιαστικά τη μελέτη που έχουμε έτοιμη στο χώρο αυτόν και να διεκδικήσουμε από το 

πρόγραμμα LEADER όλο το ποσό.  

Ξέρετε ότι ο Δήμος δεν συμμετέχει οικονομικά, 100% χρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα. Απαιτείται μία σειρά ακόμα από έγγραφα, τα οποία θέλω να πιστεύω ότι με τη 

βοήθεια του κυρίου Αυγέρη, του Προέδρου του Τοπικού, θα συγκεντρώσουμε, εκείνο όμως 

που προέχει είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 186, όταν 

δίνεται μία παραχώρηση σε κάποιο σύλλογο και δεν υλοποιηθεί το έργο για το οποίο 

παραχωρήθηκε, αίρεται αυτοδικαίως η παραχώρηση. 

Το ακίνητο αυτό, είναι το αλσύλλιο εκείνο που υπάρχει ακριβώς πίσω από την 

εκκλησία της Ολύνθου και το δημοτικό, τα πεύκα,. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφανθεί ως αρμόδιο όργανο για την 

παραχώρηση κατά χρήση μέρος οικοπέδου όπου είναι κτισμένο το δημοτικό Σχολείο, στον 

Αθλητικό Σύλλογο Ολύνθου «Η ΟΛΥΝΘΟΣ», όπως αναφέρει και η υπ’ αριθ. 2/2015 

απόφαση του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ολύνθου». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 2/2015 

απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Ολύνθου, και μετά από διαλογική συζήτηση, 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

 

Την παραχώρηση κατά χρήση μέρος οικοπέδου όπου είναι κτισμένο το δημοτικό 

Σχολείο Ολύνθου, έκτασης περίπου 500 τ.μ. στον Αθλητικό Σύλλογο Ολύνθου «Η 

ΟΛΥΝΘΟΣ», για την κατασκευή γηπέδου 5Χ5, για δέκα (10) έτη. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 118/2015 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                               Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 13-5-2015 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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