
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 9/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή ένατη (29η) του μηνός Μαΐου του έτους 2015, ημέρα 

Παρασκευή 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. 9/25.5.2015 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 

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 Φυλαχτός Χρήστος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 16 Παπούλιος Ιωάννης 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Τσινάς Αργύριος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Χριστιανού Αγγελική 

6 Βασιλάκης  Αθανάσιος 20 Ματθαίου Αθανάσιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ξάκης Ιωάννης 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22   

9 Λιόντας  Γεώργιος 23   

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Σαράντη Μαρία 26   

13 Λακρός Αλέξανδρος 27   

14 Δέας Παύλος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Δημητριάδης Χρήστος 

2 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

4 Γκλάβας Γεώργιος 

5 Πάνος Ιωακείμ 

6 Ζιούπου Άννα 

 

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, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.  

Γαλάτιστας κ. Σειράς Εμμανουήλ και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος . 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φυλαχτός Χρήστος προσήλθε στο 24
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης. 

Αριθμός θέματος: 8ο  Αίτημα του Κυνηγετικού Συλλόγου Πολυγύρου 

(παράρτημα Γαλάτιστας) για την παραχώρηση κατά 

χρήση της ξύλινης κατασκευής στη θέση 

«ΠΗΓΑΔΑΚΙ» 

Αριθμός Απόφασης :177  

 

       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 8ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αλέξανδρο Λακρό, ο οποίος 

ανέφερε ότι: «Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας, έλαβε αίτημα του κυνηγητικού 
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συλλόγου Πολυγύρου (παράρτημα Γαλάτιστας) για παραχώρηση της ξύλινης κατασκευής στη θέση 

«Πηγαδάκι», και με την υπ’ αριθ. 16/2015 κατά πλειοψηφία απόφασή του προτείνει την παραχώρηση 

της ξύλινης κατασκευής στη θέση «Πηγαδάκι» στον κυνηγητικό σύλλογο Πολυγύρου (παράρτημα 

Γαλάτιστας) με την επισήμανση ότι θα πρέπει να φροντίζουν για την καθαριότητα του ευρύτερου 

χώρου, όπως επίσης και να βρίσκονται σε ετοιμότητα για ενδεχόμενο κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της 

γειτνίασης με δάσος. Παλιότερα ήταν παραχωρημένη στον Ιππικό Όμιλο Γαλάτιστας, αυτόν τον 

καιρό αδρανεί, παρακαλώ το Σώμα για την έγκριση ως έχει της απόφασης του Τοπικού 

Συμβουλίου». 

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ. Αθανάσιο Ματθαίου: «ένα 

κομμάτι είναι μέσα δασική έκταση και, από τη στιγμή που είναι μέσα, εμπλέκεται το 

Δασαρχείο, θα είναι δύσκολα με μία καταγγελία να μην μπορεί να γίνει χρήση του εν λόγω 

χώρου. Αυτό είχε πει και ένας Τοπικός Σύμβουλος, ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις και 

καταγγελίες και δεν θα μπορεί να λειτουργήσει το κτίσμα. Εφόσον –είναι και η άποψη πιστεύω 

της Ανατροπής– μπορεί ο κύριος Δήμαρχος να εγγυηθεί ότι θα βγει κάποια σχετική άδεια, ή 

μπει μέσα στο νόμο περί αυθαιρέτων, τότε συμφωνούμε». 

Ο Πρόεδρος απήντησε: «Έχουμε μιλήσει με τη Δασική Υπηρεσία, ήδη το έχει 

αναλάβει η Τεχνική Υπηρεσία. Είναι μία μελέτη μικρή με την οποία θα πάρουμε την 

αδειοδότηση, χωρίς αυτό δεν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε». 

Ο κ. Δήμαρχος πήρε τον λόγο: «Εξαρτάται αν είναι και ιδιοκτησία του Δήμου, όταν 

έχει δασικό χαρακτήρα εμπλέκεται το Δασαρχείο. Εφόσον έχουμε έγκριση οπωσδήποτε από το 

Δασαρχείο, αν δεν βγαίνει η άδεια, υπό προϋποθέσεις δηλαδή». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 16/2015 κατά 

πλειοψηφία απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας και μετά από 

διαλογική συζήτηση  

 

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

 

Την παραχώρηση κατά χρήση της ξύλινης κατασκευής στη θέση 

«ΠΗΓΑΔΑΚΙ» στον κυνηγητικό σύλλογο Πολυγύρου (παράρτημα Γαλάτιστας) με 

την επισήμανση ότι θα πρέπει να φροντίζουν για την καθαριότητα του ευρύτερου 

χώρου, όπως επίσης και να βρίσκονται σε ετοιμότητα για ενδεχόμενο κίνδυνο 

πυρκαγιάς λόγω της γειτνίασης με δάσος. 

Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια για την ανωτέρω παραχώρηση θα είναι η 

έγκριση από το Δασαρχείο. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 177/2015 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 17-6-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΜΩΝΗΣ 
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