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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.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πάνος Ιωακείμ αποχώρησε στη συζήτηση των έκτακτων
θεμάτων και δεν επανήλθε μέχρι το πέρας της συνεδρίασης.
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Αριθμός θέματος: 12ο

Αίτηση του Αθλητικού και Πολιτιστικού συλλόγου
Γαλάτιστας «ΑΛΚΗ», για παραχώρηση αίθουσας κατά
χρήση στο ισόγειο του Πολιτιστικού Κέντρου Γαλάτιστας

Αριθμός Απόφασης :391
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 12ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αλέξανδρο Λακρό, ο
οποίος τόνισε :«Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 37/25-9-2015 κατά πλειοψηφία απόφαση της
Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας, τίθεται υπόψη των μελών του Δ.Σ. αίτηση του
νεοσύστατου ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ Συλλόγου «Αλκή» για παραχώρηση αίθουσας
κατά χρήση στο ισόγειο του Πολιτιστικού Κέντρου Γαλάτιστας. Ο Πρόεδρος τη Δ.Κ.
Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς ήταν θετικός στην παραχώρηση αίθουσας στο σύλλογο
επικαλούμενος την απόφαση 204/2012 του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με την οποία
παραχωρήθηκαν κατά χρήση αίθουσες του κτιρίου σε αθλητικούς, πολιτιστικούς συλλόγους
και στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του δημοτικού σχολείου Γαλάτιστας, με την
προϋπόθεση ότι δε θα δημιουργήσει ίδια τμήματα με τα ήδη υπάρχοντα των συλλόγων που
συστεγάζονται.
Ο κ. Μαλάμης Κατάκαλος δήλωσε παρών, ενώ η κ. Πανέλα Αντιγόνη συμφώνησε με
την εισήγηση του προέδρου. Ο κ. Γιαλιάς Νικόλαος ήταν θετικός στην παραχώρηση αίθουσας
με την προϋπόθεση το καταστατικό του συλλόγου να ελεγχθεί για την εγκυρότητα του από τη
νομική υπηρεσία του δήμου. O κ. Μαλάκος Βασίλειος πριν τοποθετηθεί τόνισε ότι δεν έχει
κάποιο προσωπικό πρόβλημα με κάποιο μέλος του νεοσύστατου συλλόγου και είπε ότι η
δημοτική κοινότητα καλώς παραχωρεί τις εγκαταστάσεις του πολιτιστικού κέντρου για
διάφορες εκδηλώσεις. Συμπλήρωσε ακόμη, ότι τα θέματα που εκπροσωπούν οι σύλλογοι
γυναικών, νεολαίας, πολιτισμού, αθλητισμού και γονέων και κηδεμόνων, εκφράζουν όλο το
χωριό στο σύνολο του και μπορεί να εκπροσωπηθεί μέσω αυτών κάθε δημότης. Για το λόγο
αυτό διαφώνησε με την παραχώρηση αίθουσας δηλώνοντας ότι μελλοντικά ίσως υπάρξουν
αιτήσεις από άλλους συλλόγους που θα έχουν παρόμοια αιτήματα και δεν θα μπορούν να
εξυπηρετηθούν.
Πιστεύω πως πρέπει να υπάρξει αλληλοσεβασμός στο πρόγραμμα και τις
δραστηριότητες, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα μεταξύ των συλλόγων».
Στο σημείο αυτό πρότεινε ο κ. Δήμαρχος την δημιουργία μιας επιτροπής
αποτελούμενης από τον κ. Λακρό και τον κ. Εμμανουήλ Σειρά, η οποία θα μεριμνήσει για
τον προγραμματισμό των ωρών λειτουργίας και των δραστηριοτήτων όλων των συλλόγων που
δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο.
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιο
Κανταρά, ο οποίος ανέφερε: « Υπάρχουν στη Γαλάτιστα πολλοί σύλλογοι κοινωφελούς
δράσεως, που καλύπτουν τα πάντα και δραστηριοποιούνται στον αθλητισμό, τον πολιτισμό,
τους νέους, τα παιδιά, τις γυναίκες κ.λ.π. Έχουμε την εντύπωση ότι η δράση του
συγκεκριμένου συλλόγου δεν είναι κοινωφελής. Αν έχετε πειστεί ότι αυτός ο σύλλογος ανήκει
στη δραστηριότητα που καλύπτουν και οι άλλοι σύλλογοι, μπορείτε να το ψηφίσετε. Αν
μπούμε στην διαδικασία αργότερα να καλύπτουμε όποιο μελλοντικό σύλλογο έρθει με όποια
δραστηριότητα αυτός έχει, τότε θα πρέπει να αλλάξει και ο κανονισμός. Τότε ο Δήμος θα
πρέπει να επιβάλλει και κάποια έσοδα σε όσους κάνουν χρήση της θέρμανσης π.χ. και του
ηλεκτροφωτισμού. Εμείς δεν θα ψηφίσουμε την σχετική παραχώρηση».
Τον λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος τόνισε: «ο συγκεκριμένος σύλλογος είναι
καθόλα νόμιμος εφόσον εγκρίθηκε από το Δικαστήριο το καταστατικό του, οπότε είμαστε
υποχρεωμένοι να δεχτούμε το αίτημά του. Πρότεινα την δημιουργία μιας επιτροπής
αποτελούμενης από τον κ. Λακρό και τον κ. Εμμανουήλ Σειρά, η οποία θα μεριμνήσει για
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τον προγραμματισμό των ωρών λειτουργίας και των δραστηριοτήτων όλων των συλλόγων που
δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο.
Αν στην πορεία διαπιστωθούν οι δικές σας επιφυλάξεις, τότε θα λάβουμε και εμείς τα
μέτρα μας».
Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την με Αριθ. Πρωτ.: 16806/21-9-2015
αίτηση του συλλόγου «Αλκή», την υπ’ αριθ. 37/25-9-2015 κατά πλειοψηφία απόφαση της
Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Την παραχώρηση αίθουσας κατά χρήση στο ισόγειο του Πολιτιστικού Κέντρου
Γαλάτιστας στο νεοσύστατο σύλλογο «Αλκή».
Την σύσταση επιτροπής οργάνωσης και προγραμματισμού των ωρών και των
δράσεων του κάθε συλλόγου, αποτελούμενη από τον Αντιδήμαρχο κ.
Αλέξανδρο Λακρό και τον πρόεδρο της Δ.Κ. Γαλάτιστας.
Επί της απόφασης οι επτά (7) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος
μειοψηφία ήτοι κ. κ. Κανταράς Αναστάσιος, Παπούλιος Ιωάννης, Πάνος Ιωακείμ,
Ματθαίου Ιωάννης, Λαφαζάνης Βασίλειος, Τσινάς Αργύριος, Ξάκης Ιωάννης, ψήφισαν
αρνητικά, για τον λόγο που αναφέρθηκε στην εισήγηση.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 391/2015
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ ΕΛ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 11-11-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ

