
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
 της 5/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον  Πολύγυρο,  σήμερα  είκοσι  εννέα  (29)  του  μηνός  Μαρτίου  του  έτους  2013,  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.  5/22.3.2013 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου  του  Δ.Σ.  κ.  Δημητρίου Ζαγγίλα,  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  ΔΕΝ 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 14 Ευαγγελινός Δημήτριος
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Δημητριάδης Χρήστος
3 Βορδός Χρήστος 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Χλιούμης Ανδρέας 17 Βαγιωνάς Αθανάσιος
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Καπλάνης Θωμάς
7 Ζούνη Στέλλα 20 Μπάτσιος Αστέριος
8 Λακρός Αλέξανδρος 21 Παρθενιώτης Νικόλαος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος 22 Γκολόης Γεώργιος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 23 Λαφαζάνης Βασίλειος
11 Κοντογιώργης Δημήτριος
12 Δήμητσας Δημήτριος
13 Μπογδάνος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Κυριάκου Ιφιγένεια
2 Πλιάκος Αστέριος
3 Πύρρος Ιωάννης
4 Αβέρης Αθανάσιος

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 κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Ορμύλιας, ο κ. Θεολόγης Νικόλαος, 
Πρόεδρος Δ.Κ. Γαλάτιστας και ο κ. Βαγιωνάς Κων/νος, Πρόεδρος Τ.Κ. Ολύνθου.

Αριθμός  θέματος:   17ο 
κατεπείγον

Υποβολή πρότασης  της  Γ.Γ.Α προς  την  Ειδική Γραμματεία 
ΣΔΙΤ  για  την  εκτέλεση  του  έργου  “Κατασκευή  Κλειστού 
Μεταλλικού  Γυμναστηρίου  στη  Δημοτική  Ενότητα 
Ορμύλιας”

Αριθμός Απόφασης : 110

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.  Ζαγγίλας Δημήτριος,  εισηγούμενος  το  17ο 
έκτακτο θέμα, μετά και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του 
θέματος, τόνισε τα εξής  :«Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με το με Αριθ.  Πρωτ.:ΓΕΧ-Φ.5ΟΟ-
02/7245/  29-3-2013 έγγραφό  της,  μας  γνωστοποίησε  ότι  θα  πρέπει  μέχρι  την  5/4 ου/2013  να  της 
αποστείλουμε Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, με την οποία θα παραχωρείται κατά χρήση 
στην  Γ.Γ.Α.  η  απαιτούμενη  εδαφική  έκτασή  μας  για  την  κατασκευή  ενός  κλειστού  μεταλλικού 
γυμναστηρίου στην Δ.Ε. Ορμύλιας, και στα πλαίσια μάλιστα της νέας πρότασης της Γ.Γ.Α. προς την  
Ειδική Γραμματεία των ΣΔΙΤ.
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Επισημαίνεται  ότι,  ο  ιδιωτικός  φορέας  που  θα  επιλεγεί,  θα  αναλάβει  την  μελέτη,  τη 
χρηματοδότηση, την κατασκευή και τη συντήρηση του παραπάνω έργου για διάστημα είκοσι πέντε 
(25)  ετών  από  την  ισχύ  της  σύμβασης,  ο  δε  Δήμος  την  ευθύνη  λειτουργίας  του  Κλειστού 
Γυμναστηρίου.

Με την ΚΥΑ ΣΤ-οικ. 19750 των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Δ/σης και Αποκέντρωσης- 
Οικονομικών και Πολιτισμού, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1042/6-10-98 Β',  το εποπτευόμενο 
από τη Γ.Γ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. “Εθνικό Στάδιο Ορμύλιας” χαρακτηρίζεται ως δημοτικής σημασίας.

Το  έργο  (γυμναστήριο)  θα  έχει  διαστάσεις  κύριας  αίθουσας  20,70Χ36,40,  κερκίδες 
χωρητικότητας  160  περίπου  ατόμων,  βοηθητικούς  χώρους  εξυπηρέτησης  των  αθλητών,  και  θα 
χρησιμοποιείται σαν προπονητήριο για τα αθλήματα  basketball και volleyball. Ο ωφέλιμος χώρος που 
απαιτείται είναι περίπου 45μ.Χ 45μ.

Σημειώνουμε ότι  το Δημοτικό μας Συμβούλιο για την ίδια  αιτία  αλλά για την κατασκευή 
Κλειστού Γυμναστηρίου τύπου Τ11Β με την υπ' αριθ. 388/2012 απόφασή του παραχώρησε στη Γ.Γ.Α. 
κατά χρήση τμήμα 4800m2  από το σύνολο της έκτασης των 39.292,35 τ.μ. ιδιοκτησίας του Δήμου, 
και που βρίσκεται στο Ν.Α. τμήμα του Δημοτικού Σταδίου, μετά τα προπύλαια του σταδίου,  γι' αυτό 
και εν όψει των των νέων δεδομένων θα πρέπει να ανακληθεί.

Μάλιστα  έχουν  νομιμοποιηθεί  όλες  οι  εγκαταστάσεις  που βρίσκονται  μέσα στο  χώρο του 
Δημοτικού Σταδίου Ορμύλιας, με την με Αριθ. Πρωτ. ΤΥ-Δα/Φ520/οικ27942 απόφαση του Γ.Γ.Α. την 
οποία συνοδεύει με τοπογραφικό διάγραμμα με θεωρημένους όρους δόμησης, ως εξής:
μέγιστο ποσοστό κάλυψης:                       60%
συντελεστής δόμησης :                                0,80
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος:                       7,50μ. Και 9,00μ. με έγκριση ΕΠΑΕ
απόσταση κτιρίου από τα πλάγια όρια:      2,50μ.
Απόσταση κτιρίου από επαρχιακή οδό τουλάχιστον: 10,00μ.

Το επιτρεπόμενο ύψος δεν επιτρέπει την κατασκευή του γυμναστηρίου, του οποίου το ύψος 
φτάνει περίπου τα 12,00μ. και ως εκ τούτου θα πρέπει να δοθεί παρέκκλιση ως προς το ύψος.

Εν όψει όλων των παραπάνω, εισηγούμαι να εγκριθούν όλα τα παραπάνω και ειδικότερα η 
αιτούμενη κατά χρήση εδαφική έκταση.

Παρακαλώ το Δ.Σ. να πάρει απόφαση για την ανωτέρω πρόταση ». 
Το  Συμβούλιο  αφού  άκουσε  την  εισήγηση,  έλαβε  υπόψη τις  διατάξεις  του  ΔΚΚ  του  Ν. 

3852/2010,  το με Αριθ. Πρωτ.:ΓΕΧ-Φ.5ΟΟ-02/7245/ 29-3-2013 έγγραφο της Γ.Γ.Α.  και μετά από 
διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Ανακαλεί  την  υπ'  αριθ.  388/2012  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου 
Πολυγύρου.
2. Παραχωρεί κατά χρήση έκταση 4.800 τ.μ. του Δήμου Πολυγύρου (Δημοτικής 
Ενότητας Ορμύλιας) και ειδικότερα αυτή που βρίσκεται στο Ν.Α. τμήμα του Δημοτικού 
Σταδίου Ορμύλιας, όπισθεν των προπυλαίων του, με σκοπό να υποβληθεί εκ μέρους της 
Γ.Γ.Α.  πρόταση  προς  την  Ειδική  Γραμματεία  των  ΣΔΙΤ  για  την  κατασκευή  και 
ολοκλήρωση  ενός  Κλειστού  Μεταλλικού  Γυμναστηρίου,  σύμφωνα  με  το  με  Αριθ. 
Πρωτ.:ΓΕΧ-Φ.5ΟΟ-02/7245/29-3-2013 έγγραφο της Γ.Γ.Α.
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πολυγύρου για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου 
για την ολοκλήρωση του σκοπού αυτού εγγράφου.

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 110/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή              Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 1 -4-2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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