
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 9/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή ένατη (29η) του μηνός Μαΐου του έτους 2015, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 9/25.5.2015 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 15 Φυλαχτός Χρήστος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 16 Παπούλιος Ιωάννης 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Τσινάς Αργύριος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Χριστιανού Αγγελική 

6 Βασιλάκης  Αθανάσιος 20 Ματθαίου Αθανάσιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ξάκης Ιωάννης 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22   

9 Λιόντας  Γεώργιος 23   

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Σαράντη Μαρία 26   

13 Λακρός Αλέξανδρος 27   

14 Δέας Παύλος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Δημητριάδης Χρήστος 

2 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

4 Γκλάβας Γεώργιος 

5 Πάνος Ιωακείμ 

6 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 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.  

Γαλάτιστας κ. Σειράς Εμμανουήλ και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος . 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φυλαχτός Χρήστος προσήλθε στο 24
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης. 

 

Αριθμός θέματος: 5ο 

έκτακτο 

Αίτημα Δήμου Αριστοτέλη για παράταση δωρεάν 

παραχώρησης απορριμματοφόρων 

Αριθμός Απόφασης :162  

 

       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 5ο έκτακτο 

της ημερήσιας διάταξης, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του 

θέματος και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του 

θέματος, έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος τόνισε: «Όπως ξέρετε, υπεβλήθη ένα 
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αίτημα του Δήμου Αριστοτέλη για να δώσουμε δύο απορριμματοφόρα μέχρι τις 15/5, 

δεδομένου ότι είχαν πυρποληθεί τα δικά τους και είχαν καταστραφεί, και ο Δήμος μας 

ανταποκρίθηκε θετικά.  

Δεν μπόρεσε στο μεταξύ χρονικό διάστημα ο Δήμος Αριστοτέλη να χρηματοδοτηθεί, 

επέλεξαν τώρα τη διαδικασία της εκμίσθωσης η οποία θέλει ένα άλφα χρονικό διάστημα 

περίπου 20 ημερών απ’ ότι μας λένε οι συνάδελφοι. Να παρατείνουμε λοιπόν την παραχώρηση 

αυτή μέχρι του χρονικού διαστήματος που λέει ο Δήμος Αριστοτέλη, για ένα μήνα. 

Και για την ιστορία επίσης να σας πω, πως έχουν έρθει τα δύο απορριμματοφόρα από 

τη Βουλγαρία, που μας τα είχαν κάνει δωρεά τα δύο ξενοδοχεία, το ΓΕΡΑΚΙΝΑ και το άλλο 

ξενοδοχείο του κυρίου Δούρου. Πήγα και ο ίδιος στη Βουλγαρία και τα φέραμε, και μένει το 

καλαθοφόρο, το οποίο επίσης πληροί τους όρους ασφάλειας, το οποίο έρχεται.  

Δυστυχώς τώρα που ήρθαν, έχει καταργηθεί η διάταξη η οποία προέβλεπε απαλλαγή 

των Δήμων από τα τελωνεία, των δασμών κ.λπ. και έτσι εκ των πραγμάτων μας έβγαλε ένα 

κονδύλι ο εκτελωνιστής περίπου 11.200,00 €. Ευτυχώς χθες είχα μία σύσκεψη με τους 

εκπροσώπους του νέου ξενοδοχείου SERMILIA στην περιοχή Ψακούδια, τους οποίους 

ενημερώσαμε ότι τα άλλα δύο ξενοδοχεία έκαναν τις δωρεές αυτές, να ανταποκριθούν κι αυτοί, 

τουλάχιστον να καλύψουν αυτήν τη δαπάνη του εκτελωνισμού. Προς τιμήν τους 

ανταποκρίθηκαν και εκτιμούμε ότι την Τρίτη θα καταβληθούν από την πλευρά τους τα 

11.200,00 €, για να μπορέσουμε να βγάλουμε απευθείας πινακίδες και να χρησιμοποιηθούν 

απευθείας στην παραλιακή ζώνη και τα συγκεκριμένα απορριμματοφόρα, για να ενισχύσουμε 

την καθαριότητα. 

           Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το με Αριθ. Πρωτ.: 12477/18-5-2015 

έγγραφο του Δήμου Αριστοτέλη, τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος και έπειτα από 

διαλογική συζήτηση, 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν  Α 

 Το  θέμα δικαιολογεί την κατεπείγουσα πρόσκληση – συνεδρίαση. 

 Την παράταση παραχώρησης κατά χρήση από τον Δήμο Πολυγύρου στο Δήμο 

Αριστοτέλη ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας  

ΚΗΗ5069 για την χρονική περίοδο από 15-5-2015 έως 15-6-2015.  

 Το ανωτέρω όχημα θα λειτουργεί με αποκλειστική δαπάνη, προσωπικό και 

ευθύνη του Δήμου Αριστοτέλη, και θα μας παραδοθεί στην κατάσταση που το 

παραδίδουμε.  

 Ο Δήμος Αριστοτέλη θα καλύψει οιασδήποτε δαπάνη από τυχόν καταστροφή 

του. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 162/2015 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 8-6-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΜΩΝΗΣ 
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