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Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
της 19/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή (30η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου,
ύστερα από την με αριθ. 19/26.10.2015 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
1
Ζαγγίλας
2
Βορδός
3
Ζούνη
4
Ματέας
5
Κυριάκου
6
Κοντογιώργης
7
Δέας
8
Σαράντη
9
Λακρός
10
Λιόντας
11
Καραφουλίδης
12
Σιμώνης
13
Βασιλάκης
14
Γκλάβας
15
Κανταράς
16
Παπούλιος
17
Λαφαζάνης
18
Πάνος
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Α/Α Επίθετο
1
Δημητριάδης
2
Ζιούπου
3
Ζαβράκογλου
4
Φυλαχτός
5
Σιδέρης

Όνομα
Δημήτριος
Χρήστος
Στέλλα
Γεώργιος
Ιφιγένεια
Δημήτριος
Παύλος
Μαρία
Αλέξανδρος
Γεώργιος
Αναστάσιος
Ιωάννης
Αθανάσιος
Γεώργιος
Αναστάσιος
Ιωάννης
Βασίλειος
Ιωακείμ

Α/Α
19
20
21
22

Επίθετο
Τσινάς
Χριστιανού
Ματθαίου
Ξάκης

Όνομα
Αργύριος
Αγγελική
Αθανάσιος
Ιωάννης

Όνομα
Χρήστος
Άννα
Άγγελος
Χρήστος
Νικόλαος

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. Εμμανουήλ Σειράς, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βραστάμων κ. Ιωακείμ
Μελανδίνος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος και ο
Πρόεδρος της Τ.Κ. Δουμπιών κ. Αθανάσιος Γεραντζής.
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Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πάνος Ιωακείμ αποχώρησε στη συζήτηση των έκτακτων
θεμάτων και δεν επανήλθε μέχρι το πέρας της συνεδρίασης.
Αριθμός θέματος: 9ο

Παραχώρηση κατά χρήση ενός λεωφορείου στον ΑΟΠ
λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεών του στη Β’ Εθνική
Κατηγορία

Αριθμός Απόφασης :388
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 9ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος
τόνισε: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.199 του Ν. 3463/2006, είναι δυνατή η δωρεάν
παραχώρηση δημοτικών και κοινοτικών κινητών πραγμάτων, πλην χρηματικών παροχών, με
απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται σε απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών
του. Προς Οργανισμούς κοινής Ωφέλειας για την εκπλήρωση του σκοπού τους, που συνδέεται
με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων και την άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων.
Λαμβάνοντας υπόψη την με αριθ. Πρωτ.: 17280/25-9-2015 αίτηση του ΑΟΠ καθώς και
την δέσμευση του κ. Δημάρχου κατά την ημέρα της απονομής της τιμητικής πλακέτας εξ’
αιτίας της ανόδου της ομάδας στη Β’ Εθνική και των αυξημένων μετακινήσεών τους,
προτείνεται η κατά χρήση παραχώρηση ενός λεωφορείου για κάλυψη των ανωτέρω αναγκαίων
μετακινήσεων αυτών.
Ο ΑΟΠ είναι η τοπική ομάδα καλαθοσφαίρισης η οποία στην ουσία λειτουργεί το
Δημοτικό Γυμναστήριο και γυμνάζει πάνω από 200 παιδιά- μαθητές- κατοίκους-του Δήμου
Πολυγύρου. Η μέχρι σήμερα πορεία του ΑΟΠ είναι άκρως επιτυχημένη στους στόχους τους
οποίους έχει θέσει και η προαγωγή των τοπικών συμφερόντων μέσω του έργου που προσφέρει
είναι αυταπόδεικτη.
Σήμερα καλούμαστε στο μέχρι τώρα κορυφαίο γεγονός του ομίλου (δηλ. της ανόδου
του στη Β΄ Εθνική Κατηγορία) να σταθούμε αρωγοί σε μια προσπάθεια με τοπικούς αθλητές
που απέχει παρασάγγας από τον κακώς νοούμενο «πρωταθλητισμό» των παραγόντων, των
εχόντων και των διαπλεκομένων. Είναι μια αγνή προσπάθεια ενός συλλόγου που η ευγενής
άμιλλα και η εργατικότητα είναι σήμα κατατεθέν του.
Με βάση τα ανωτέρω, προτείνεται η δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ενός
λεωφορείου του Δήμου Πολυγύρου στον ΑΟΠ για τις αναγκαίες μετακινήσεις αποκλειστικά
και μόνο του Πρωταθλήματος, και ειδικότερα όπως αυτές προσδιορίζονται στην με Αριθ.
Πρωτ.: 17280/20-3-2015 αίτηση του ΑΟΠ.
Εξαιτίας της με Αριθ. Πρωτ.: φ.021/Ε/614/5861/20-3-2015 διευκρινιστικής εγκυκλίου
της Δ/νσης Κρατικών Αυτοκινήτων, απαγορεύεται η μετακίνηση αθλητικών σωματείων με
κρατικά οχήματα, συνεπώς δεν μπορούμε να διαθέσουμε όχημα αναλαμβάνοντας ως Δήμος
την μετακίνηση, αλλά μπορούμε να παραχωρήσουμε κατά χρήση ένα λεωφορείο, με την
προϋπόθεση ο ΑΟΠ να αναλαμβάνει όλα τα σχετικά έξοδα συντήρησης – λειτουργίας αλλά και
το σύνολο των αστικών ευθυνών που ενδεχομένως προκύψουν από την λειτουργία του για την
περίοδο από 12/11/2015 έως και την 17/4/2016, εφόσον φυσικά το αποδεχθεί και ο ΑΟΠ.
Εκτός των λειτουργικών εξόδων φυσικά – πλην των αναλωσίμων- είναι και η αμοιβή
του οδηγού, που όπως προείπαμε είναι αποκλειστική ευθύνη του ΑΟΠ, και δεν συνδέεται με
οιανδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον Δήμο Πολυγύρου για το έργο της μετακίνησης
του ΑΟΠ.
Τέλος είναι εκ των ων ουκ άνευ δέσμευση του συλλόγου για την επιστροφή του
οχήματος στην κατάσταση που το παρέλαβε».
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την με αριθ. Πρωτ.: 17280/259-2015 αίτηση του ΑΟΠ, την με Αριθ. Πρωτ.: φ.021/Ε/614/5861/20-3-2015 διευκρινιστικής
εγκυκλίου της Δ/νσης Κρατικών Αυτοκινήτων και μετά από διαλογική συζήτηση,
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Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξουσιοδοτεί -σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010- τον Δήμαρχο Πολυγύρου
για την υλοποίηση της παραχώρησης κατά χρήση ενός λεωφορείου στον Α.Ο.Π.
λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεών του στη Β’ Εθνική Κατηγορία.
Ο ΑΟΠ να αναλαμβάνει όλα τα σχετικά έξοδα συντήρησης – λειτουργίας αλλά και
το σύνολο των αστικών ευθυνών που ενδεχομένως προκύψουν από την λειτουργία
του λεωφορείου για την περίοδο από 12/11/2015 έως και την 17/4/2016.
Την επιστροφή του οχήματος στην κατάσταση που το παρέλαβε ο Α.Ο.Π.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 388/2015
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ ΕΛ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 13-11-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ

