
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 22/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή τρίτη (23η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, 

ημέρα Δευτέρα 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. 22/18.11.2015 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 19 Τσινάς Αργύριος 

2 Βορδός Χρήστος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

3 Ζούνη Στέλλα 21 Πάνος Ιωακείμ 

4 Ματέας Γεώργιος 22 Ματθαίου Αθανάσιος 

5 Κυριάκου Ιφιγένεια 23 Χριστιανού Αγγελική 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος    

7 Δημητριάδης Χρήστος    

8 Σαράντη Μαρία    

9 Λακρός Αλέξανδρος    

10 Λιόντας  Γεώργιος    

11 Καραφουλίδης  Αναστάσιος     

12 Σιμώνης Ιωάννης    

13 Βασιλάκης  Αθανάσιος    

14 Ζαβράκογλου Άγγελος    

15 Σιδέρης Νικόλαος    

16 Φυλαχτός Χρήστος    

17 Κανταράς Αναστάσιος    

18 Παπούλιος Ιωάννης    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Γκλάβας Γεώργιος 

2 Δέας Παύλος 

3 Ξάκης Ιωάννης 

4 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 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης. 

 

Αριθμός θέματος: 3ο  Απόφαση- Ψήφισμα ενάντια στην κατάργηση 

του Αστυνομικού Τμήματος Γαλάτιστας 

Αριθμός Απόφασης :414  

 

ΑΔΑ: ΩΦ8ΨΩΞΜ-01Π



2 

2 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 3
ο
 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, τόνισε τα εξής : «Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 έγινε η 

παρουσίαση του σχεδίου Αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Χαλκιδικής η οποία 

πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. 

Η παρουσίαση έγινε από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κεντρικής 

Μακεδονίας Υποστράτηγο κ. Νικόλαο Μπατουβάκη παρουσία του Γενικού Γραμματέα 

Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριο Αναγνωστάκη, του Γενικού Επιτελάρχη Α.Ε.Α. Αντιστρατήγου 

κ. Εμμανουήλ Κατριαδάκη, του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος 

Αντιστρατήγου κ. Δημητρίου Σοφιού και του Διευθυντή της Διεύθυνσης Χαλκιδικής 

Ταξιάρχου κ. Αριστοτέλη Μανωλά. 

Στο σχέδιο αναδιάρθρωσης που μας παρουσιάστηκε το οποίο είναι προς διαβούλευση 

και δεν αποτελεί τετελεσμένο γεγονός συμπεριλαμβανόταν και η πρόταση για την κατάργηση 

του Α.Τ. Γαλάτιστας. 

Η πρόταση έγινε από τον δικό μας Διευθυντή Χαλκιδικής με τις εξής αιτιολογίες: 

α) Σε απόσταση 25 Χιλ. λειτουργεί το Πολυδύναμο Τμήμα του Πολυγύρου με πλήρη 

στελέχωση όλων των υπηρεσιών και αποτελεί αρχή του σχεδίου ότι αναλογεί ένα τμήμα σε 

κάθε Δήμο. 

β) Οι κάτοικοι που εξυπηρετούνται είναι 3200  

γ) Το τμήμα στελεχώνουν τώρα επτά (7) άτομα, όταν μόνο για τη φύλαξη του κτιρίου 

χρειάζονται 5 αστυνομικοί. 

δ) Η περιοχή εποπτείας του τμήματος είναι χαμηλής παραβατικότητας. 

ε) Για τη σωστή λειτουργία κάθε τμήματος χρειάζονται τουλάχιστον 15 Αστυνομικοί. 

στ) Εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών ( ενοίκια κτιρίων κλπ.) θα ήταν σκόπιμη. 

Επίσης, σας αναφέρω ότι η Ένωση Αστυνομικών Χαλκιδικής ήταν παρούσα με τον 

πρόεδρο τους κ. Αγγελίδη Γρηγόριο, και η θέση την οποία εξέφρασαν στη παρουσίαση αλλά 

και με ανακοίνωση που έχουν εκδώσει είναι ότι δεν πρέπει να κλείσει το Αστυνομικό Τμήμα 

Γαλάτιστας. 

Η θέση μας ως Δήμος Πολυγύρου η οποία εκφράστηκε από τον Δήμαρχο μας κ. 

Αστέριο Ζωγράφο που ήταν παρών στην παρουσίαση ήταν η εξής: 

Το ζήτημα της ασφάλειας και το αίσθημα της προστασίας του πολίτη είναι από τα 

σοβαρότερα ζητήματα που απασχολούν την τοπική μας κοινωνία. 

Το Α.Τ. Γαλάτιστας λειτουργεί σε δημόσιο κτίριο εκ διαδοχής παρά του τουρκικού 

δημοσίου και στεγάζεται στο Δημόσιο Κτήμα Β.Κ. 6 Εφορίας Πολυγύρου εντός του οικισμού 

της Γαλάτιστας σε έκταση 318,12 τ.μ. με ανέγερση νέου κτιρίου σύμφωνα με την υπ’ αρ. 

414/2-2-2000 Οικοδομική Άδεια άρα οι λειτουργικές δαπάνες είναι μειωμένες. 

Η περιοχή ευθύνης αστυνόμευσης καλύπτει τους δύο πρώην Καποδιστριακούς Δήμους 

Ανθεμούντα και Ζερβοχωρίων με 12 Χωριά και 3 Οικισμούς συνολικού πληθυσμού 9241 

κατοίκων. 

Η περιοχή ευθύνης είναι η είσοδος της Κεντρικής και της Βόρειας Χαλκιδικής με 

Εθνική οδό γύρω στα 25 χιλ. με άθλιο οδόστρωμα με πολλά ατυχήματα και ακτίνα εισόδου 

Τ.Κ. Γαλαρινού και εξόδου Τ.Κ. Μαραθούσας 73 Χιλ. 

Η καταγραφή χαμηλής παραβατικότητας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ύπαρξη του 

τμήματος έστω και αν αυτό υπολειτουργεί με ευθύνη της Διεύθυνσης.  

Αυτό συμβαίνει γιατί όταν ο πολίτης ενημερώνει το τμήμα για κάποιο συμβάν η 

απάντηση είναι ότι δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί γιατί κάνει υπηρεσία μόνο για τη φύλαξη του 

κτιρίου με αποτέλεσμα το συμβάν να μην καταχωρηθεί και να μην έχουμε και την 

αναμενόμενη εξέλιξη. 

Επιπλέον το αστυνομικό όχημα που υπάρχει δεν είναι στελεχωμένο για περιπολία και 

το ίδιο βρίσκεται σε κατάσταση που προορίζεται για απόσυρση 
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Με αυτό το τέχνασμα έχουμε την χαμηλή παραβατικότητα διότι οι οργανικές θέσεις 

του τμήματος να τονίσουμε είναι 17 και έτσι πρέπει να λειτουργήσει στο μέλλον. 

Επίσης, η περιοχή μας είναι γεωργοκτηνοτροφική και ορεινή έχοντας την πρώτη θέση 

στην Ελλάδα σε αιγοπρόβατα με αποτέλεσμα να έχουμε πάνω από 1500 μόνιμους κατοίκους 

αλλοδαπούς κυρίως Αλβανούς με ό,τι αυτό συνεπάγεται.  

Καλούμε την κυβέρνηση σε επανεξέταση σχετικά με το κλείσιμο του Α.Τ. Γαλάτιστας, 

όπως επίσης και όλους τους τοπικούς Φορείς, Συλλόγους, Βουλευτές του Νομού, την 

Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής, αλλά και όλους τους κατοίκους να πάρουν θέση και να στηρίξουν 

την προσπάθεια αυτή.  

Σε αντίθετη περίπτωση η τοπική κοινότητα αλλά και οι φορείς της δεν σκοπεύουν να 

μείνουν αδρανείς στην ελλιπή αστυνόμευση της περιοχής».  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το σχέδιο Αναδιάρθρωσης 

των Υπηρεσιών Χαλκιδικής και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

 

Την έκδοση ψηφίσματος ενάντια στην κατάργηση του Αστυνομικού Τμήματος 

Γαλάτιστας, το οποίο και θα μεταβιβάσουμε στους αρμόδιους φορείς για την ανάληψη 

των ευθυνών τους. 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 414/2015 

 

 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 7-12-2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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