
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 10/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

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

Δευτέρα 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. 

10/25.6.2015 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 Κανταράς Αναστάσιος 

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 Πάνος Ιωακείμ 

8 Δημητριάδης Χρήστος 22   

9 Λιόντας  Γεώργιος 23   

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Σαράντη Μαρία 26   

13 Λακρός Αλέξανδρος 27   

14 Φυλαχτός Χρήστος    

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Κυριάκου Ιφιγένεια 

2 Δέας Παύλος 

3 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

4 Γκλάβας Γεώργιος 

5 Ξάκης Ιωάννης 

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 Τ.Κ. 

Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γεροπλατάνου κ. Σεραφείμ Δημήτριος, ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Παλαιοκάστρου κ. 

Χρήστος Γκαρανάτσιος. 

 

Αριθμός θέματος: 3ο έκτακτο Διαμαρτυρία- απόφαση για μείωση στο 50% των έργων 

(Απένταξη) 

Αριθμός Απόφασης :200  

 

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

έκτακτο θέμα, 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 το λόγο 

στον κ. Δήμαρχο ο οποίος τόνισε: «Με δυσάρεστη έκπληξη πληροφορηθήκαμε την μείωση των 

παρακάτω έργων κατά το ήμισυ και πλέον, των εγκριθέντων ποσών ενώ αυτά βρίσκονται σε φάση 

διαγωνισμού. Ειδικότερα : 

α) με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 77256/24-12-2014 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εντάχθηκε το έργο «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων –

Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου & περιβάλλοντος- σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς 

παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν- Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου», στο ΠΔΕ 2014 

ΣΑΕ 571 με το ποσό των 9.750.000,00 €, ενημερωθήκαμε ότι θα μειωθεί στο ποσό των 4.500.000,00  € 
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το όλο έργο. 

β) Με την με αριθμ. Πρωτ. 61868/21-11-2014 απόφαση  του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014, ΣΑΕ-571 του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου 

Πολυγύρου» με το ποσό των 5.000.000,00 €, το οποίο μειώθηκε στις 2.500.000€. 

Καλούμαστε να πάρουμε μια απόφαση όπου θα διαμαρτυρόμαστε για την ανωτέρω ενέργεια, 

καθώς δεν είναι δυνατό μια περιοχή που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ από τις 

24 Οκτωβρίου του 2014 και που λήγει το καθεστώς στις 12 Σεπτεμβρίου 2015, να μην μπορεί να 

εκμεταλλευθεί αυτά τα χρήματα. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, και αφορά 

σταχυολογικά τους Δήμους  Σιθωνίας και Πολυγύρου. 

Για τον λόγο αυτό προτείνω να επικοινωνήσουμε με τον Υπουργό για την επανεξέταση 

του θέματος και να μην κοπεί η χρηματοδότηση. Ήδη έχουμε ετοιμάσει σχετικά έγγραφα, και 

αν θέλει το Υπουργείο, ας παρατείνει από 2,5 χρόνια σε πέντε χρόνια την χρηματοδότηση, 

τουλάχιστον να μην χαθούν τα τόσο αναγκαία και ωφέλιμα έργα για την περιοχή μας (είχαμε 

ετοιμάσει τη γέφυρα για το δρόμο Κελί-Ορμύλια, είχαμε ετοιμάσει τις αποκαταστάσεις επίσης 

για  Κελί-Ορμύλια, το οδικό δίκτυο Γαλάτιστα- Λιβάδι, είχαμε ετοιμάσει τις ασφαλτοστρώσεις 

Ριζών-Σανών-Βραστών όπου είχαμε επέμβει με τα δίκτυα ύδρευσης κ.λ.π)». 

Ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος Κανταράς πήρε τον λόγο και 

δήλωσε ότι κατανοεί το κατεπείγον του θέματος και ότι συμφωνεί με τις κινήσεις διαμαρτυρίας 

που προτείνει ο κ. Δήμαρχος. 

Τον λόγο πήρε η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού, η 

οποία συμφώνησε με την πρόταση της διαμαρτυρίας, καθώς δεν είναι το πρώτο «χτύπημα» 

προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου, έλαβε υπόψη τις με Αριθμ. 

Πρωτ.: 77256/24-12-2014 και 61868/21-11-2014 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας και μετά από διαλογική συζήτηση, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα 

 

 Την συζήτηση του θέματος πριν από την ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος 

 Την διαμαρτυρία του Δήμου Πολυγύρου ως προς την περικοπή στο 50% και πλέον 

             των έργων: 

α) «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων –Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου & 

περιβάλλοντος- σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα 

απαιτηθούν- Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου», στο ΠΔΕ 2014 ΣΑΕ 

571 με το ποσό των 9.750.000,00 €, για το οποίο ενημερωθήκαμε ότι θα μειωθεί στο ποσό 

των 4.500.000,00  € και 

β) «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Πολυγύρου» με το ποσό των 5.000.000,00 

€, το οποίο μειώθηκε στις 2.500.000€. 

 Την επιστολή σχετικής επιστολής εκ μέρους του Δημάρχου προς τον Υπουργό 

Υποδομών. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 200/2015 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 10-7-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΜΩΝΗΣ 
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