
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

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

2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου 

Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 12/24.8.2015 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 Λιόντας  Γεώργιος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 16 Γκλάβας Γεώργιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

4 Βορδός Χρήστος 18 Κανταράς Αναστάσιος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Παπούλιος Ιωάννης 

6 Βασιλάκης  Αθανάσιος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Τσινάς Αργύριος 

8 Δημητριάδης Χρήστος 22 Χριστιανού Αγγελική 

9 Κυριάκου Ιφιγένεια 23 Ματθαίου Αθανάσιος 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Πάνος Ιωακείμ 

11 Σιδέρης Νικόλαος    

12 Σαράντη Μαρία    

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Δέας Παύλος 

2 Ξάκης Ιωάννης 

3 Ζιούπου Άννα 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γκλάβας Γεώργιος προσήλθε κατά την συζήτηση του 29
ου

 

θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

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. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος 

Αυγέρης και η Πρόεδρος της Τ.Κ Ταξιάρχη κ. Φωτεινή Μπόλματη. 

Αριθμός θέματος: 18ο  Αγορά Διασωστικού Εξοπλισμού από Δήμο Πολυγύρου στα 

πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας 

Αριθμός Απόφασης :291  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 18ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα, ο 

οποίος τόνισε :«Σύμφωνα με το με αριθ. Πρωτ.: 38/21-7-2015 έγγραφο της Λέσχης  Εφέδρων 

Ενόπλων Δυνάμεων Νομού Χαλκιδικής, καλείται ο Δήμος Πολυγύρου να συνεισφέρει 
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οικονομικά, ώστε να προμηθευτεί η Λέσχη δέκα (10) φόρμες εργασίες χρώματος πορτοκαλί με 

αντανακλαστικά και δέκα (10) μπλουζάκια. Είναι γνωστή η δράση της Λέσχης στον Δήμο 

Πολυγύρου, καθώς περιπολεί την γύρω περιοχή και είναι έτοιμη να συνδράμει όποτε παραστεί 

ανάγκη, οπότε είναι απαραίτητη η ανωτέρω χορηγία για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής 

τους ικανότητας». 

Τον λόγο ζήτησε η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού, η 

οποία δήλωσε: «επισκέφτηκα την ιστοσελίδα της Λέσχης, και από το φωτογραφικό υλικό που 

είδα (μικρά παιδιά με όπλα στα χέρια, περίεργα γυμνάσια) θεωρώ ότι η φιλοσοφία της Λέσχης 

δεν συνάδει με εθελοντική προσφορά και παρουσία αλλά περισσότερο μοιάζει με 

παραστρατιωτική οργάνωση.  

Μάλιστα, είναι γνωστό ότι, μετά τις πυρκαγιές στην Πελοπόννησο, την πυροπροστασία 

του Πολυγύρου την είχαν αναλάβει εθελοντικές ομάδες κατοίκων του Πολυγύρου σε 24ωρες 

βάρδιες, λειτούργησε δύο χρόνια πολύ καλά, και κατάφεραν να γκρεμίσουν αυτή την 

προσπάθεια βάζοντας μέσα τη συγκεκριμένη Λέσχη και παρέχοντάς τους όλα τα απαραίτητα 

μέσα για την πυροπροστασία. Όταν έχεις κάτι καλό δεν το γκρεμίζεις, οπότε αμφιβάλλω για τις 

αγαθές προθέσεις της Λέσχης και δεν το ψηφίζω». 

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιο 

Κανταρά, ο οποίος δήλωσε ότι η παράταξή του ψηφίζει  ΛΕΥΚΟ, καθώς δεν είχε υπόψη αυτές 

τις πληροφορίες που άκουσε από την κ. Χριστιανού. 

Τον λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος κ. Βορδός Χρήστος, ο οποίος δήλωσε ότι γνωστά τα 

μέλη της Λέσχης στην κοινωνία του Πολυγύρου, δεν υπάρχει περίπτωση η δράση τους να είναι 

όπως την περιγράφει η κ. Χριστιανού, αντιθέτως η παρουσία τους είναι ουσιαστική και μόνο 

εθελοντική μπορεί να χαρακτηριστεί. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το με αριθ. Πρωτ.: 38/21-7-

2015 έγγραφο της Λέσχης  Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Νομού Χαλκιδικής και μετά από 

διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 Την αγορά από τον Δήμο Πολυγύρου Διασωστικού Εξοπλισμού {δέκα (10) φόρμες 

εργασίες χρώματος πορτοκαλί με αντανακλαστικά και δέκα (10) μπλουζάκια 

πορτοκαλί} στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας και την παραχώρησή τους 

κατά χρήση στη Λέσχη  Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Νομού Χαλκιδικής, για την 

αναβάθμιση της επιχειρησιακής τους ικανότητας στην πυροπροστασία του 

Πολυγύρου. 

 Επί της απόφασης η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού 

ψήφισε αρνητικά, ενώ οι έξι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 

μειοψηφίας, ήτοι: κ.κ.  Κανταράς Αναστάσιος, Παπούλιος Ιωάννης, Λαφαζάνης 

Βασίλειος,  Τσινάς Αργύριος,  Ματθαίου Αθανάσιος,  Πάνος Ιωακείμ ψήφισαν 

ΛΕΥΚΟ. 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 291/2015 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 18-9-2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΜΩΝΗΣ 
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