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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 της 5/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοσιπέντε (25) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 5/21.2.2011 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα του Λεωνίδα, η οποία επιδόθηκε 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 παρίσταται ο 
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ       
Α/Α  Ονοματεπώνυμο   

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Δημητριάδης Χρήστος 
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Χλιούμης Ανδρέας 
3 Βορδός Χρήστος 16 Μπογδάνος Κων/νος 
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Ευαγγελινός Δημήτριος 
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σιμώνης Ιωάννης 
6 Σαράντη Μαρία 19 Λαφαζάνης Βασίλειος 
7 Ζούνη Στέλλα 20 Σταμούδης Ελευθέριος 
8 Πύρρος Ιωάννης 21 Καπλάνης Θωμάς 
9 Πλιάκος Αστέριος 22 Γκολόης Γεώργιος 
10 Λακρός Αλέξανδρος 23 Αβέρης Αθανάσιος 
11 Σοφοτάσιος Χρήστος 24 Παρθενιώτης Νικόλαος 
12 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 25 Μπάτσιος Αστέριος 
13 Κοντογιώργης Δημήτριος   

       
 ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
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 οι Πρόεδροι των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ.: α) Ρόκου Άννα, 
Πολυγύρου, β) Μαχαιράς Ανδρέας, Μεταμόρφωσης, γ) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη, δ) 
Μελανδίνος Ιωακείμ, Βραστάμων, ε) Σαραφίδης Αναστάσιος, Ορμύλιας, στ) Τυροβούζης 
Ιωάννης, Βάβδου. 

 Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση συζητήθηκαν όλα τα κατεπείγοντα θέματα και 
μέχρι το υπ’ αριθ.16ο τακτικό θέμα, που αφορούσε στις συγχωνεύσεις σχολικών 
επιτροπών Β/θμιας εκπαίδευσης.  

Η συνεδρίασης διεκόπη με την συμφωνία όλων των δημοτικών συμβούλων να 
συνεχιστεί σε συνεδρίαση της Δευτέρας 28 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 19:00, καθώς λόγω 
της σοβαρότητας και της φύσης των θεμάτων παρατάθηκε η συζήτηση κατά πολύ. Στην 
περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η συζήτηση των θεμάτων αυτών άρχισε και τελείωσε κατά την 
τελευταία αυτή συνεδρίαση, αφού πρώτα ο Πρόεδρος ενημερώσει το σώμα για τα όσα 
συζητήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση.  

 
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, έδωσε τον λόγο 
στον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου κ. Χρ. Βορδό, ο οποίος ανέφερε: «Με 
το άρθρο 76 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι: 

1 Δήμητσας Δημήτριος 
2 Βαγιωνάς Αθανάσιος 

Αριθμός θέματος: 9ο  Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 
παρ.1 Ν.3852/2010) 

Αριθμός Απόφασης : 86  

1 

 



  2 

«1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους 
συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία 
των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση 
των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές 
αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει 
τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους 
δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης 
αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως: 
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων 
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων 
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών 
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα 
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων  
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων 
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών 
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών 
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και 
ι) δημότες. 
 Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, 
συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα 
(50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων 
φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους 
εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς 
καταλόγους. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος 
που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά 
περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών 
αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των 
δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο. 
2.Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης: 
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα 
προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του 
δήμου. 
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή 
από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο. 
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και 
διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
αυτών. 
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα 
αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.. 
 Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την 
παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της 
ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής 
διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της. 
3.Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του 
προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του 
προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις 
(3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα 
μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και 
περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης 
και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης 
απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε 
θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της 
δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται 
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πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική 
συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται. 
4.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος 
ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων 
και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο 
αρμόδιο όργανο του δήμου.»  
 Στην εγκ. 59/74896/30.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. διευκρινίζεται ότι η απαρίθμηση 
των φορέων, που δύνανται να συμμετάσχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης κατά την 
παρ.1 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, είναι ενδεικτική και στην επιτροπή μπορούν να 
κληθούν να συμμετάσχουν φορείς, σύλλογοι ή οργανώσεις που υφίστανται και δρουν στο 
δήμο. 
 Ο Δήμος Πολυγύρου με επιστολή, κάλεσε τους φορείς, συλλόγους, και οργανώσεις 
του δήμου που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να 
εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. 
 Κατόπιν της παραπάνω πρόσκλησης ανταποκρίθηκαν οι ακόλουθοι φορείς, (την 
οποία λίστα έχετε όλοι οι συνάδελφοι στα χέρια σας), οι οποίοι απέστειλαν στο Δήμο 
Πολυγύρου σχετικά έγγραφα με τα οποία όριζαν και τους εκπροσώπους τους με τους 
αναπληρωτές τους». 
 Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της μείζονος αντιπολίτευσης κ. 
Κωνσταντίνο Μπογδάνο, ο οποίος ανέφερε ότι δεν πήραν την επιστολή όλοι οι φορείς του 
νέου πλέον Δήμου Πολυγύρου και ότι επιθυμεί να εκπροσωπηθούν τρεις επιστημονικοί 
σύλλογοι (Ιατρικός, Δικηγορικός και Τεχνικό Επιμελητήριο), καθώς επίσης και οι κινήσεις 
πολιτών με οικολογική και περιβαλλοντική δράση (κίνηση Χαβρία- Εθελοντικός Όμιλος 
Χαλκιδικής). Ανέφερε ότι δεν είδε πουθενά τοπικές ενώσεις εργαζομένων, εργοδοτών, 
αθλητικούς συλλόγους από τους δήμους που συνενώθηκαν με τον Δήμο Πολυγύρου και 
επέμενε για την προσθήκη των προτάσεών του. 
 Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βουλγαράκης Χρυσόστομος πρότεινε και τον σύλλογο 
Γυναικών Ριζών να συμμετάσχει στην επιτροπή. 
 Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Θωμά 
Καπλάνη, ο οποίος ανέφερε ότι συμφωνεί με την πρόταση του κ. Μπογδάνου για τις ανωτέρω 
προσθήκες στην επιτροπή Διαβούλευσης, και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι τέτοιοι θεσμοί 
θα φθίνουν, ότι δεν έχουν να προσφέρουν ουσιαστικά την τοπική αυτοδιοίκηση και ότι 
εύχεται αυτή η επιτροπή να αποτελέσει την εξαίρεση και να φανεί αντάξια των εκπροσώπων 
της. 
 Στις παραπάνω θέσεις συμφώνησε και ο αρχηγός της δεύτερης ελάσσονος 
αντιπολίτευσης κ. Νικόλαος Παρθενιώτης. 
 Ο κ. Δήμαρχος απήντησε στον κ. Μπογδάνο, ότι η εντολή που έδωσε στον κ. Γ. 
Διαμαντουλάκη ήταν να ενημερωθούν όλοι οι φορείς του νέου Δήμου Πολυγύρου, και ότι 
δόθηκε βαρύτητα στους φορείς που μπορούν να έχουν άμεση σχέση και αντίληψη των 
θεμάτων που αφορούν στο νέο Δήμο Πολυγύρου. 
 Στην συνέχεια, και αφού υπήρξε έντονος διάλογος μεταξύ του κ. Μπογδάνου και 
του κ. Δημάρχου για την σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, ο κ. 
Μπογδάνος απέσυρε την πρότασή του για την συμμετοχή των συλλόγων με 
περιβαλλοντική δράση, αλλά επέμενε στην πρότασή του να εκπροσωπηθούν τρεις 
επιστημονικοί σύλλογοι (Ιατρικός, Δικηγορικός και Τεχνικό Επιμελητήριο). 
 Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να ορίσουν τη σύνθεση 
των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πολυγύρου. 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του  
 την εισήγηση του προέδρου,  
 το άρθρο 76 του Ν.3852/10 
 την εγκ. 59/74896/30.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 
 την υπ’ αριθ. …………….  Απόφαση του Δ.Σ. με την οποία ψηφίστηκε Κανονισμός 

Διαβούλευσης 
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 τα σχετικά έγγραφα των φορέων που εξέφρασαν την επιθυμία για συμμετοχή τους στη 
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και με τα οποία ορίζουν και τους εκπροσώπους 
τους με τους αναπληρωτές τους  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  
 
Συστήνεται επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Πολυγύρου, ως ακολούθως:  
 
Α. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται ο Αντιδήμαρχος 
της Δημοτικής Ενότητας Πολύγυρος Χρήστο Βορδό. 
 
Β. Η σύνθεση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου 
Πολυγύρου ορίζεται ως ακολούθως: 
 
Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

1 Σύλλογος Εμπόρων και Βιοτεχνών 
Πολυγύρου Άννα Ρόκου   

2 
Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων 1ου 
,2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου 
Πολυγύρου 

Δήμητρα Αδαμιώτη Γρηγόρης Τάσιος 

3 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου 
και 2ου Γυμνασίου Πολυγύρου Χαρίτων Χριστάρας   

4 Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων 
Λυκείων  Πολυγύρου Αγγελική Χριστιανού  Πηγούλα Δέα 

5 Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυγύρου Μαρία Αικατερινάρη   

6 Λαογραφικός Όμιλος Πολυγύρου Γιώργος Βογιατζής   

7 Σύλλογος Γυναικών Πολυγύρου Έφη Πασχάλη-Λιόντα   

8 Σύλλογος Γυναικών Ριζών Μπαμπαϊτου-Πρασσά 
Αναστασία  Φωτεινή Κώνστα 

9 Σύλλογος Παιδική Χορωδία 
Πολυγύρου Παύλος Βαγιωνάς   

10 Εθελοντικός Όμιλος Γυναικών 
Πολυγύρου 

Χρυσούλα 
Λιαριγκοβινού   

11 Αθλητικός Όμιλος Πολυγύρου Γρηγόρης Στιβαχτάρης   

12 Νίκη Πολυγύρου Ιωάννης Σφυρής   

13 Ελπίδα Πολυγύρου Γεώργιος Σαμαράς  Δημήτρης Αραμπατζάκης 

14 Σύλλογος Φίλων Στέφανου Κότσιανου Γιώργος Ζωγραφάκης  Ιωάννης Βασιλάκης 

15 Κυνηγετικός Σύλλογος Πολυγύρου Γεώργιος Ρούντος   

16 Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου 
Ζερβοχωρίων Φίλιππος Καράβατος   

17 Μορφωτικός Εκπολιτιστικός 
Αθλητικός Σύλλογος Κρήνης «Δόξα» Θεόδωρος Καρίκας   

18 Σύλλογος Φίλων Παράδοσης 
Πανζερβοχωρίων Γρηγόρης Χριστοδούλου   

19 Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος 
Μαραθούσας Φωτεινή Ψαθά   
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20 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
Γυμνασίου Ορμύλιας 

Γιώργος 
Παπασαραφιανός   

21 Σύλλογος Επαγγελματιών, Κατοίκων 
Ψακουδίων «Σερμύλη» Ιωάννης Αναγνωστούδης   

22 Αθλητικός Όμιλος Μεταμόρφωσης Σέργιος Βασιλειάδης   

23 Φιλόπτωχος Σύλλογος Ορμύλιας «Η 
ΑΓΑΠΗ» 

Συρματούλα 
Δημητριάδου   

24 Σύλλογος Ποντίων Μεταμόρφωσης 
Σωτήρος Πλαταναχωρίου Χαρίκλεια Νικολαΐδου   

25 Τοπικό Συμβούλιο Νεολαίας 
Ορμύλιας,  Κωνσταντίνος Δρακάκης   

26 Σύλλογος Εμπόρων και Βιοτεχνών 
Ανθεμούντα Μιχαήλ Τσιόκανος   

27 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
Παιδικού Σταθμού Γαλάτιστας Μαρία Παρταλίδου   

28 Αθλητικός Όμιλος Γαλάτιστας Αθανάσιος Ματθαίου   

29 Σύλλογος Ελεύθερης Ιππασίας 
Γαλάτιστας «Άγιος Γεώργιος»  Παναγιώτης Πολύχρος   

30 Αγροτικός Συνεταιρισμός Γαλάτιστας Άγγελος Τσιαρτσιαφλής   

31 Ιατρικός Σύλλογος Χαλκιδικής Μάριος Πυρπασόπουλος   

32 Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκιδικής Παντελής Ζήσης   

33 Σύλλογος Μηχανικών Χαλκιδικής Δημήτριος 
Καραμπατάκης   

 
Γ. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα 
δυόμιση έτη. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 86/2011. 
 

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 
Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Πολύγυρος 15 -3-2011 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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