
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 20/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα  (30) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 13:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 

20/20.12.2013 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 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 15 Ευαγγελινός Δημήτριος 

2 Πύρρος Ιωάννης 16 Σιμώνης Ιωάννης 

3 Βορδός Χρήστος 17 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 18 Γκολόης Γεώργιος 

5 Λιόντας  Γεώργιος 19 Αβέρης Αθανάσιος 

6 Σαράντη Μαρία    

7 Δημητριάδης Χρήστος    

8 Χλιούμης Ανδρέας    

9 Λακρός Αλέξανδρος    

10 Σοφοτάσιος Χρήστος    

11 Βουλγαράκης Χρυσόστομος    

12 Κοντογιώργης Δημήτριος    

13 Παπανικολάου Ευτυχία    

14 Μπογδάνος Κων/νος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ :  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Βαγιωνάς Αθανάσιος 

2 Πλιάκος Αστέριος 

3 Παρθενιώτης Νικόλαος 

4 Μπάτσιος Αστέριος 

5 Σταμούδης Ελευθέριος 

6 Καπλάνης Θωμάς 

7 Ζούνη Στέλλα 

8 Γκλάβας Γεώργιος 

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 

δεν παραβρέθηκε κανείς. 

 

Αριθμός θέματος: 4ο  Συζήτηση για μετεγκατάσταση- μεταστέγαση 

Αστυνομικής Δ/νσης Χαλκιδικής 

Αριθμός Απόφασης :508  

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 

4ο θέμα,  έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος τόνισε τα εξής : «Με το με Αριθ. 

Πρωτ.: 8039/46127/70-ιγ/29-11-2013 έγγραφό της η Αστυνομική Διεύθυνση Χαλκιδικής, 

ζητά από το Δήμο Πολυγύρου να εξετάσει το θέμα της εξεύρεσης ενός υπερσύγχρονου και  
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κατάλληλου κτιρίου για μεταστέγαση –μετεγκατάσταση της Αστυνομικής Διεύθυνσης 

Χαλκιδικής και των συστεγαζόμενων υφισταμένων Υπηρεσιών της. 

Προτείνουν ως καταλληλότερο κτίριο το πρώην εργοστάσιο παρασκευής άρτου 

ιδιοκτησίας Ιωάννη Κατερτζή,  το οποίο έχει κατασχεθεί από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 

και ζητούν να το ανακτήσει ο Δήμος και να τους το παραχωρήσει κατά χρήση. 

 Ήρθα σε επαφή με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, το τίμημα ανέρχεται σε 300-400.000,00 

€ και εφόσον ήδη πληρώνει η Αστυνομική Διεύθυνση 52.000,00 € για μισθώματα σε ιδιώτη, 

θα μπορούσαμε να προτείνουμε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να  πληρώσει 

διαδοχικά τα συμβόλαια και να αγοράσει το εργοστάσιο για την στέγαση της ανωτέρω 

Διεύθυνσης.  Ζητώ το σώμα να με εξουσιοδοτήσει να έρθω σε επαφή με το Υπουργείο 

Δημόσιας Τάξης και να μεσολαβήσω ώστε να προβούν στην ανωτέρω αγορά απευθείας από 

το Δημόσιο και την μετέπειτα παραχώρησή του στην Αστυνομική Διεύθυνση». 

 Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος: 

“Θεωρούμε ότι είναι πολύ σωστή η πρόταση να μεταφερθεί η  Αστυνομική Διεύθυνση 

Χαλκιδικής αλλά και η Πυροσβεστική από το σημείο που βρίσκονται, καθώς θα 

απεγκλωβιστεί συγκοινωνιακά η Χαρ. Τρικούπη και θα αναβαθμιστεί η περιοχή του 

εργοστασίου Κατερτζή (διάνοιξη δρόμων κ.λ.π.). Το δημόσιο έχει τη δυνατότητα να αγοράσει 

το συγκεκριμένο εργοστάσιο και ας το παραχωρήσει στην Αστυνομική Διεύθυνση 

Χαλκιδικής. Ο Δήμος Πολυγύρου θα ασκήσει συμβουλευτικό και μεσολαβητικό ρόλο, χωρίς 

να έχει καμία οικονομική επιβάρυνση ”. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το με Αριθ. Πρωτ.: 8039/46127/70-

ιγ/29-11-2013 έγγραφο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χαλκιδικής και μετά από διαλογική 

συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α  

 

1. Συμφωνούμε ως προς την ανάγκη να μεταφερθούν οι υπηρεσίες της Αστυνομικής 

Διεύθυνσης Χαλκιδικής και των συστεγαζόμενων υφισταμένων Υπηρεσιών της 

αλλά και της Πυροσβεστικής σε άλλο σημείο από αυτό που βρίσκονται, και ως 

καταλληλότερο κτίριο κρίνουμε το πρώην εργοστάσιο παρασκευής άρτου 

ιδιοκτησίας Ιωάννη Κατερτζή. 

2. Δεν συμφωνούμε με την πρόταση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χαλκιδικής  για 

αγορά εκ μέρους του Δήμου ενός κτιρίου, με την προοπτική να παραχωρηθεί κατά 

χρήσης στην  Αστυνομική Διεύθυνση Χαλκιδικής. 

3. Εξουσιοδοτούμε τον κ. Δήμαρχο όπως λειτουργήσει συμβουλευτικά και 

μεσολαβητικά ώστε να τελεσφορήσει η μετεγκατάσταση- μεταστέγαση 

Αστυνομικής Δ/νσης Χαλκιδικής, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου 

Πολυγύρου. 

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 508/2013 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 14 -1-2013 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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