
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 5/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα δώδεκα (12) του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 5/8.4.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, 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 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Παπούλιος Ιωάννης 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Τσινάς Αργύριος 

5 Δέας Παύλος 19 Ξάκης Ιωάννης 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20 Χριστιανού Αγγελική 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Πάνος Ιωακείμ 

8 Φυλαχτός Χρήστος 22 Ματθαίου Αθανάσιος 

9 Σαράντη Μαρία 23 Ζιούπου  Άννα 

10 Ζαβράκογλου Άγγελος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Κυριάκου  Ιφιγένεια 26   

13 Κανταράς Αναστάσιος    

14 Βασιλάκης  Αθανάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Γκλάβας  Γεώργιος 

2 Λιόντας  Γεώργιος 

3 Ζούνη Στέλλα 

4 Δημητριάδης Χρήστος 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Δ. Κωνσταντία, 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 Νικόλαος Κλαμούρης, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ορμύλιας Αναστάσιος 

Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος και ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φυλαχτός Χρήστος αποχώρησε στο 3
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και επανήλθε στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

 

Αριθμός θέματος : 1
ο 
 Αλλαγή χώρου λειτουργίας λαϊκής αγοράς Δ.Κ. Πολυγύρου 

Αριθμός Απόφασης : 130  

  

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, οποίος τόνισε τα 

εξής: «Επαναφέρουμε το θέμα του χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγορά του Πολυγύρου, 

καθώς είναι ανάγκη η μεταφορά της διότι εδώ και 25 χρόνια λειτουργεί στο ίδιο σημείο. 

Υπάρχει η κόπωση των κατοίκων, οι διαμαρτυρίες είναι μεγάλες όλα αυτά τα χρόνια λόγω 

ΑΔΑ: ΩΙ5ΘΩΞΜ-8ΞΦ



2 

2 

 

δέσμευσης της περιουσίας τους το Σάββατο. Είναι δίκαιο και λογικό να μεταφερθεί. Είχαμε 

πάρει στο παρελθόν μια απόφαση για την αλλαγή του χώρου λειτουργίας, σε ένα χώρο προς 

την περιοχή του γηπέδου στην οποία έγινε συγκεκριμένη διαγράμμιση αλλά αποδείχτηκε ότι 

δεν μπορεί να λειτουργήσει. Μάλιστα έγιναν εργασίες επισκευής στις τουαλέτες κ.λ.π., έγιναν 

όλα όπως έπρεπε αλλά δυστυχώς λόγω του όγκου των οχημάτων και της αύξησης των 

προμηθευτών δεν μπόρεσε να λειτουργήσει σ’ εκείνο το σημείο. Μετά από αυτή τη διαδικασία, 

το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναθέσει σε μια τριμελή επιτροπή στην οποία 

συμμετείχα εγώ, ο κ. Βασίλειος Λαφαζάνης και η κα Αγγελική Χριστιανού για να κάνουμε 

προτάσεις και να καθορίσουμε χώρο. Η επιτροπή συνεδρίασε, τέθηκαν διάφορες προτάσεις και 

αφού κατασταλάξαμε, καλέσαμε τους ανθρώπους της Λαϊκής Αγοράς, δηλ. τον Πρόεδρο, ο 

οποίος ήρθε στην συνεδρίαση, του κάναμε γνωστές τις απόψεις μας και ζητήσαμε την άποψή 

του. Η άποψη λοιπόν του Σωματείου είναι μία. Να μην γίνει καμία μετακίνηση. Βέβαια δεν 

είναι αρμόδιο το Σωματείο να καθορίσει που θα γίνει η Λαϊκή αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Αφού ακούστηκαν όλες οι απόψεις, είχαμε βέβαια και την παρέμβαση του Εμπορικού 

Συλλόγου Πολυγύρου, που διαφωνούσε για την ημέρα της λαϊκής και φυσικά για την 

λειτουργία της, η οποία αξιολογήθηκε μαζί με το συγκεκριμένο υπόδειγμα το οποίο είχε φέρει. 

Παρόλα η επιτροπή κατέληξε σε ένα συγκεκριμένο χώρο, στον οποίο μπορεί να γίνει αφού 

διαπιστώθηκαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχει αυτή η μετατόπιση και η 

πρόταση η οποία φέρω σήμερα, η οποία βέβαια φέρει και τη σύμφωνη γνώμη της Τροχαίας και 

καλύπτεται από την θετική απόφαση της Δ.Ε.  Πολυγύρου. Μπορεί να γίνει η μετατόπιση 

χωρίς να αλλάξει σημαντικά ο γεωγραφικός χώρος της λαϊκής και συγκεκριμένα να μεταφερθεί 

όπως είναι, αν έχετε έναν άξονα την οδό Ο. Ελύτη, συμμετρικά ανατολικότερα.  

Ο λόγος που τέθηκε η πρόταση αυτή στο Δ.Σ. είναι γιατί δεν δημιουργεί σημαντικές 

μεταβολές στις αποστάσεις, διότι ένα σημαντικό θέμα που αντιμετωπίσαμε κατά τη συζήτηση, 

από την μεριά των πολιτών ήταν ότι δεν ήθελαν να αυξηθούν οι αποστάσεις από τις οποίες 

απέχει η λαϊκή από τα σπίτια τους. Δεδομένου ότι έπρεπε να τηρηθεί μια αναλογία σε σχέση με 

την περιοχή των Ανηλίων, την περιοχή στον κάτω Παιδικό Σταθμό κ.λ.π. Έπρεπε λοιπόν ο 

χώρος γεωγραφικά να είναι κάπου εκεί. Καταλήξαμε λοιπόν στο συμπέρασμα και καταθέτουμε 

αυτή τη πρόταση σαν αρμόδια επιτροπή με τη μειοψηφία της κας Αγγελικής Χριστιανού η 

οποία επιμένει  στην πρότασή της, να μεταφερθεί στον πεζόδρομο. Θα ήταν η καλύτερη των 

λύσεων αλλά για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορεί να γίνει. Άρα πλειοψηφικά σας 

μεταφέρουμε αυτή την άποψη, είναι η λαϊκή να μεταφερθεί ανατολικά της οδού Ο. Ελύτη, να 

καταλάβει την οδό Μ. Αλεξάνδρου, από την Ασκληπιού έως την οδό Γ. Ρίτσου, να 

καταλάβει τις δύο παράλληλες οδούς την Γαληνού και την Μακεδονίας από το ύψος της 

Ο. Ελύτη έως το ύψος της οδού Αγ. Αναστασίας. 

Αυτός ο χώρος απ’ ότι είδαμε με την Τεχνική Υπηρεσία, όσον αφορά τα μέτρα φτάνουν, 

δημιουργεί λιγότερη κίνηση σύμφωνα με το έγγραφο της Τροχαίας, διότι αποδεσμεύονται οι 

οδοί Σεφέρη και Ελύτη και βέβαια γλιτώνουμε και το φόρτο της οδού Μακεδονίας που 

δημιουργούνται πολλά προβλήματα πλέον και στη Χ. Τρικούπη. 

Ένα άλλο πλεονέκτημα που διαπιστώσαμε πλειοψηφικά η επιτροπή, είναι ότι υπάρχουν εκεί 

σχολεία δηλ. το 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο και το 3

ο
 Νηπιαγωγείο, τα οποία τα Σάββατα είναι 

κλειστά. Άρα η ανάπτυξη των εμπόρων πέριξ αυτών των σχολικών συγκροτημάτων έχει και το 

πλεονέκτημα ότι έχουμε λιγότερη όχληση σε κατοικίες και βεβαίως φεύγουμε από 

πυκνοκατοικημένα πολεοδομικά συγκροτήματα και πάμε σε περιοχή όπου βεβαίως θα είναι 

μικρότερη η επιβάρυνση σε λιγότερους πολίτες. Με τις σκέψεις αυτές και μ’ ένα άξονα 

υλοποίησης δηλ. να ξεκινήσει η εφαρμογή να ισχύει από την έγκριση νομιμότητας της απόφασης 

από τον αρμόδιο ελεγκτή νομιμότητας, να δοθεί ο χρόνος και η λαϊκή να οργανωθεί από τους 

ανθρώπους της λαϊκής για την κατανομή των θέσεων. Δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα 

χωροθέτησης. Με το σκεπτικό αυτό θα ήθελα να ακουστεί η άποψη του Προέδρου της Τοπικής 

Κοινότητας Πολυγύρου, του κ. Λαφαζάνη Βασίλειου και της κας Αγγελικής Χριστιανού που 

συμμετείχανε στην επιτροπή και να γίνει διαλογική συζήτηση. 
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Τον λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Λαφαζάνης ο οποίος ανέφερε τα 

εξής: «Είναι τρία τα πλεονεκτήματα μεταφοράς ανατολικά. Πρώτον η κούραση των κατοίκων 

για 25 χρόνια και σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Θα αποσυμφορηθεί η οδός Χ. Τρικούπη 

και είναι πολύ πιο αραιοκατοικημένη η προτεινόμενη περιοχή. Βασικός στόχος θα ήταν να 

βρεθεί χώρος να κάνουμε τουαλέτες καθώς θα παραμείνει εκεί για αρκετό καιρό η Λαϊκή. 

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

ανέφερε τα εξής: «Η εύρεση χώρου γίνεται με το σκεπτικό η Λαϊκή να εξυπηρετεί κατοίκους 

του Πολυγύρου και κυρίως χαμηλόμισθους, το οποίο αν το δούμε γεωγραφικά δεν 

συγκατανέμονται προς τη βόρεια πλευρά που είναι η λαϊκή αλλά στη νότια και νοτιοανατολική 

πλευρά του Πολυγύρου. Για την περιοχή που μιλάμε ότι θα μεταφέρουμε τη λαϊκή είναι 

περιοχή μονοκατοικιών άρα το συγκεκριμένο αριθμό ατόμων που έπρεπε να εξυπηρετεί δεν 

τον εξυπηρετεί αυτή η μετατόπιση. Δεν πείστηκα ότι δεν είχαμε εναλλακτικές. Ίσως 

κολλήσαμε και δεν θέλαμε να δούμε κάτι άλλο. Πέρα από το πεζόδρομο πρότεινα και άλλες 

περιοχές που είναι πιο κοντά στο κέντρο του Πολυγύρου και πιο κοντά σ’ αυτούς του 

ανθρώπους που έχουν ανάγκη να ψωνίσουν πιο φτηνά. Όταν καταλήξαμε σ’ αυτό το χώρο 

ψήφισα ΛΕΥΚΟ και όχι ΚΑΤΑ. Σε μια μορφή ανοχής επειδή ακριβώς δεν μπορούσε να 

υπάρξει άλλου  είδους πρόταση αλλά πιστεύω θα μπορούσε να βρεθεί κάτι καλύτερο αν το 

ψάχναμε περισσότερο. 

Τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, ο οποίος τόνισε τα εξής: «Αν 

θυμάστε είχαμε πάρει απόφαση Δ.Σ. για την περιοχή του Γηπέδου αλλά κρίναμε ότι είναι 

μακριά για όλα τα κοινωνικά στρώματα και γι αυτό αναζητήσαμε μια καλύτερη λύση και απ’ 

ότι φαίνεται είναι πιο βατή. Εγώ θα πρότεινα να πηγαίναμε πάνω απ’ την Ασκληπιού αλλά και 

εκεί υπάρχει πρόβλημα γιατί περνάνε τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ, υπάρχει κίνηση, θα υπήρχε 

πρόβλημα. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη λύση με την επιφύλαξη να δούμε το θέμα των 

τουαλετών άμεσα. Άρα θα πρέπει να ανακαλέσουμε την προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου και να αποφασίσουμε γι’ αυτό.» 

Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος την Τοπικής Κοινότητας Πολυγύρου κ. Νικήτας 

Κατσακιώρης, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Εμείς κληθήκαμε να αποφασίσουμε επί μιας 

συγκεκριμένης πρότασης. Δεν ήταν ομόφωνη η απόφαση αλλά κατά πλειοψηφία. Παρόλα αυτά 

νομίζω ότι είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και με τις 

ενστάσεις που κατέθεσε η κ. Αγγελική Χριστιανού, αλλά στην ουσία δεν είχαμε άλλη πρόταση 

για να αποφασίσουμε. Η μειοψηφία ζήτησε να γίνει λαϊκή συνέλευση. Ο Εμπορικός Σύλλογος 

ενημερώθηκε και για την συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου και για τη σημερινή 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Νικόλαος 

Παπαπαναγιώτου, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Όντως ενημερωθήκαμε και παραβρεθήκαμε 

στη συνεδρίαση του Τ.Σ. Πολυγύρου. Δεν μας έχει γίνει κλήση από καμία άλλη επιτροπή ποτέ. 

Δεν συμμετέχουμε σε καμία επιτροπή του Δήμου. Η πρόταση του Γηπέδου ήταν του 

Εμπορικού Συλλόγου, είχε γίνει διαγράμμιση κ.λ.π. και τότε είχαμε τονίσει ότι για να πούμε 

ότι δεν φτάνει ο χώρος θα πρέπει να ξέρουμε πόσες είναι οι άδειες. Το πρόβλημα αυτή τη 

στιγμή είναι ότι κανένας δεν ξέρει πόσοι έχουν δικαίωμα να πουλάνε στη λαϊκή του 

Πολυγύρου. επίσης κανένας δεν ελέγχει τη λαϊκή του Πολυγύρου. γίνεται κάθε Σάββατο και 

είναι άντρο παρανομίας είτε από αποδείξεις είτε από υγειονομικούς κανονισμούς. Εμείς γι’ 

αυτό επιμείναμε πολλές φορές. 

Τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, ο οποίος τόνισε τα εξής: «Αυτό είναι 

αρμοδιότητα της Περιφέρειας. Εμείς δίνουμε το χώρο που πρέπει να καταλαμβάνει ο καθένας, 

περίπου 9 μ. και έχει δικαίωμα η Δ/νση Εμπορίου να επεμβαίνει και να ελέγχει ανά πάσα ώρα 

και στιγμή.» 

Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Νικόλαος 

Παπαπαναγιώτου, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Πολλές φορές έχουμε κάνει έγγραφο προς τη 

Περιφέρεια και έχουμε προτείνει και λύση. Ο υπάλληλος που θα κάνει έλεγχο στη λαϊκή να 

παίρνει ρεπό και μας είπανε ότι οι υπάλληλοι της Περιφέρειας δεν εργάζονται Σάββατο. Άρα 

όπως καταλαβαίνουμε το Σάββατο δεν υπάρχει κανένας περιορισμός και κανένας έλεγχος και ο 
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καθένας μπορεί να «κλέψει» όσο θέλει. Όσον αφορά τον προτεινόμενο χώρο θεωρούμε ότι 

είναι λάθος. Πρώτον γιατί δίνει τεράστιο χώρο στη λαϊκή. Δεν είναι ανάγκη ο Πολύγυρος να  

έχει τόσο μεγάλη λαϊκή. Ο Πολύγυρος έχει αγορά. Τα καταστήματα στον Πολύγυρο είναι που 

αφήνουν χρήματα στον Πολύγυρο και απασχολούν κόσμο στον Πολύγυρο και όχι η λαϊκή. 

Κάνουμε τη χάρη όταν το Σάββατο είναι αργία να «μεταφέρουμε» τη λαϊκή άλλη μέρα, να 

κάνουμε διπλή ζημιά στην τοπική αγορά αλλά σ’ αυτό το χώρο που θα είναι τώρα θα έχουν 

περισσότερο χώρο απ’ ότι είχαν μέχρι τώρα. Συζητάμε να τους κάνουμε κανονικό παζάρι, να 

τους κάνουμε και τουαλέτες. Ο σκοπός της λαϊκής είναι συγκεκριμένος. Να μπορούν οι πολίτες 

να έχουν φτηνότερα προϊόντα κατευθείαν από τον παραγωγό, πράγμα που καταστρατηγείται 

γιατί σχεδόν κανένας απ’ αυτούς δεν είναι παραγωγός, είναι έμποροι. Δεύτερον να πωλούνται 

ελληνικά προϊόντα το οποίο επίσης καταστρατηγείται και είναι για να βοηθάει την τοπική 

αγορά των παραγωγών και όχι τους Σερραίους, τους Θεσσαλονικείς κ.λ.π. Εμείς σαν 

Εμπορικός Σύλλογος θέλουμε να γίνει αυστηρότατη αστυνόμευση. Αυτό που παρατηρείται στη 

λαϊκή του Πολυγύρου είναι ότι κάθε μέρα μεγαλώνει και επεκτείνεται ανάλογα με το πως τους 

βολεύει. Αν είναι να μετακινηθεί, πράγμα που μας βρίσκει αντίθετους, να γίνεται αυστηρότατη 

αστυνόμευση, να μην φεύγει κανένας εκτός ορίων, να υπάρχει αυστηρότατη διαγράμμιση η 

οποία να ελέγχεται και αυτός που παραλαμβάνει τα χρήματα να έχει την υποχρέωση να ελέγχει 

και την άδεια, να κρατάει και παρουσιολόγιο, γιατί σύμφωνα με την Νομοθεσία είναι 

υποχρεωμένοι να έρχονται σε όλες τις λαϊκές εκτός αν έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. 

Είμαστε πεπεισμένοι ότι γίνεται μεγάλου μεγέθους παρανομία στη λαϊκή του Πολυγύρου. 

θέλουμε ο Δήμος που παραλαμβάνει το κόστος των αδειών να ελέγχει, να παίρνει παρουσίες, 

να ελέγχει κατά πόσο ισχύουν οι άδειες αυτών των ανθρώπων και όταν είμαστε απόλυτα 

σίγουροι ότι όλα είναι σωστά η λαϊκή θα μείνει η μισή γιατί εκ των πραγμάτων θα φύγουν οι 

μισοί. Εκεί έχει σχολεία πράγμα που θα πει ότι όταν θα έρχονται οι κύριοι με τα ψάρια και θα 

αφήνουν τα λύματα τους, όπως κάνουν μέχρι σήμερα στο παραπάνω δρόμο, δεν θα πηγαίνουν 

τα παιδιά τη Δευτέρα το πρωί και να μυρίζει ο δρόμος. Εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να αλλάξει 

μέρα να πάει μέσα στην εβδομάδα γιατί θεωρώ ότι είναι γελοίο να πει κάποιος ότι κακώς 

μεταφέρθηκε μέσα στην εβδομάδα καθώς φεύγουν οι δημόσιοι υπάλληλοι από τις υπηρεσίες 

τους. Να επιστρέψει οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα ώστε να υπάρχουν οι υπηρεσίες που θα 

κάνουν τον έλεγχο. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένα άντρο παρανομίας μέσα στα όρια του 

Δήμου Πολυγύρου και κανένας να μην ενδιαφέρεται. 

Τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, ο οποίος τόνισε τα εξής: «Το θέμα 

της ημέρας μπορούμε να το δούμε σε άλλη συνεδρίαση αφού έρθουμε σε επαφή και με άλλους 

τοπικούς φορείς εκτός από τον Εμπορικό Σύλλογο. Είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι 

θεσμοθετημένος σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα έχουμε μια κρίσιμη οικονομική περίοδο και οι 

λαϊκές δίνουν τη δυνατότητα αγοράς στα χαμηλά και λαϊκά στρώματα με τα πενιχρά 

εισοδήματα. Αν καταργήσουμε τη λαϊκή στη πράξη, νομίζω καταστρέφουμε τα λαϊκά 

στρώματα. Το γεγονός ότι λειτουργούν και τα καταστήματα του Πολυγύρου λήφθηκε υπόψη 

από το Νομοθέτη όταν μας υποχρέωνε να λειτουργήσουμε τις λαϊκές αγορές. Αν δεν 

λειτουργήσουμε τη λαϊκή θα πάμε για παράβαση καθήκοντος. Ως προς το σκέλος του χώρου 

καταβάλαμε προσπάθεια να πάει η λαϊκή στο γήπεδο αλλά δεν έβγαιναν τα μέρα σε 

συνδυασμό με τον αριθμό των αδειούχων. Θα έπρεπε να απαλλοτριώσουμε μια όμορη έκταση, 

η οποία είναι χρονοβόρα και είναι και χρήματα τα οποία δεν τα διέθετε εκείνη τη χρονική 

στιγμή ο Δήμος αλλά κυρίως ο ισχυρισμός ο οποίος επικράτησε από την πλευρά των δημοτών 

ήταν ότι είναι μακρυά και συνήθως αυτοί που πηγαίνουν στις λαϊκές αγορά είναι οι μεσήλικες 

και οι γέροι που ψωνίζουν. Εγώ δέχομαι την πρόταση για την αλλαγή της μέρα και 

επαναλαμβάνω και δεσμεύομαι να συζητηθεί σε άλλη συνεδρίαση και να βρεθεί μια καλύτερη 

λύση. Αυτό που θέλω να σας επισημάνω είναι ότι ο Δήμος δεν διαθέτει δημοτική αστυνομία, 

δεν έχει θεσμικό ρόλο σε σχέση  με τον έλεγχο. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με την 

Περιφέρεια για να αναπτυχθούν αυτού του είδους δραστηριότητες και πρωτοβουλίες και 

ενδεχόμενα αν υπάρχει ο ισχυρισμός από την πλευρά ως προς το ότι δεν μπορεί να επέμβει η 
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υπηρεσία το Σάββατο, αν και κατά τη γνώμη μου μπορεί να επέμβει γιατί έχει τη δυνατότητα 

τη νομικά να δώσει ρεπό σε δύο υπαλλήλους μια άλλη μέρα και να λειτουργήσουν το Σάββατο, 

να μπουν σε μια διαδικασία ελέγχου. Εμείς σαν Δήμοι καταντήσαμε να καθαρίζουμε και να 

μαζεύουμε τα σκουπίδια, να μη παίρνουμε τα χρήματα γιατί και τα χρήματα ακόμη τα παίρνει 

η Περιφέρεια. Εμείς περιμένουμε μετά να γίνει μια κατανομή από τη πλευρά της Περιφέρειας 

που αργεί πάρα πολύ. Μας μένει τελικά σε βάρος μας η κατανάλωση των πετρελαίων, ωρών 

εργασίας και πληρωμή των εργατών. Επαναλαμβάνω είναι μία προσφορά στο κοινωνικό 

σύνολο και πρέπει να το δούμε απ’ αυτό το πρίσμα και μάλιστα σε μια δύσκολη οικονομική 

συγκυρία. Επιφυλάσσομαι να δούμε το θέμα της ημέρας σε μια άλλη συνεδρίαση.» 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βορδός, ο οποίος ανέφερε τα 

εξής: «Με κάλυψε ο Δήμαρχος αλλά θα ήθελα να πω και κάποια ακόμη πράγματα. Πρώτον ο 

Πρόεδρος της Λαϊκής, μας έφερε 500 υπογραφές από κατοίκους οι οποίοι δεν ήθελαν ούτε τη 

μετακίνηση της λαϊκής, ούτε αλλαγή της ημέρας. Άρα η κοινωνία του Πολυγύρου έχει δώσει 

σαφές μήνυμα ότι θέλει τη λαϊκή. Δεύτερον όλος ο σχεδιασμός που κάναμε σαν επιτροπή, 

εξετάσαμε πάνω από πέντε προτάσεις, έχει να κάνει σε σχέση με το ότι τα σχολεία θα είναι 

κλειστά. Αν αλλάξει η μέρα ο σχεδιασμός δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί, δημιουργεί πρόβλημα 

και δεν μπορεί να γίνει. Τέλος αυτός που κρίνει είναι ο καταναλωτής. Είναι ελεύθερη 

οικονομία και είμαστε υπέρ της ελεύθερης  οικονομίας. Όσον αφορά το ζήτημα των υποδομών, 

από τη στιγμή που η λαϊκή είναι θεσμός πρέπει να της δώσουμε και χώρο. Η πραγματική λύση 

είναι η λύση που δίνουν στις μεγάλες πόλεις του εξωτερικού, που δημιουργούνται σταθεροί 

χώροι λαϊκών αγορών που το καλοκαίρι και τις άλλες μέρες θα μπορούν να λειτουργούν ως 

δημοτικές αγορές παραδοσιακών προϊόντων και να εκμεταλλευτούμε και τον τουρισμό ο 

οποίος αναπτύσσεται ραγδαία στη περιοχή μας και θα μπορούσε να είναι μια πηγή εσόδων για 

τον Δήμο και για την τοπική κοινωνία.  

Δεχόμενοι τις επιφυλάξεις της κας Αγγελίκης Χριστιανού, είναι λογικές και εύλογες, μη 

νομίζετε ότι και εμείς μπαίνουμε σε μια λογική να κάνουμε αυτή τη πρόταση χωρίς να 

προβληματιστούμε. Θεωρώντας ότι δημιουργεί τα λιγότερα προβλήματα, διότι 

απομακρυνόμαστε από τον άξονα των επιχειρήσεων γιατί όσο δυτικότερα τόσο πιο κοντά σε 

επιχειρήσεις. Είναι πλεονεκτήματα τα οποία μας αναγκάζουν να υποβάλλουμε αυτή τη 

πρόταση, γνωρίζοντας και οι ίδιοι ότι είναι η βέλτιστη των λύσεων. 

Τον λόγο πήρε η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κα Αγγελική Χριστιανού η οποία 

είπε: «Το Σωματείο της Λαϊκής ειδοποιήθηκε; Με ενοχλεί το ότι ένα Σωματείο κατηγορεί ένα 

άλλο Σωματείο για ασυδοσία χωρίς να υπάρχει αντίλογος.» 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβούλιου κ. Ιωάννης Σιμώνης διευκρίνισε ότι δεν 

ειδοποιήθηκε κανένας επισήμως και έδωσε τον λόγο στον Αντιπρόεδρο του Εμπορικού 

Συλλόγου κ. Νικόλαος Παπαπαναγιώτου, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Επισήμως δεν 

ειδοποιήθηκε κανένα Σωματείο. Όσον αφορά αν ο καταναλωτής θα επιλέξει τα μαγαζιά ή τη 

λαϊκή, αν η λαϊκή υποχρεωθεί να πληρώνει κανονικά αυτά που πρέπει να πληρώνει και να 

«κόβει» τις αποδείξεις που πρέπει να δούμε που θα πάνε οι τιμές.» 

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος 

Κανταράς, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Αυτά που ακούστηκαν από τον εκπρόσωπο του 

Εμπορικού Συλλόγου δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε να διαφωνήσουμε. Δεν είμαστε 

αρμόδιες υπηρεσίες να ξέρουμε εάν όλα αυτά που ως παράνομα αναφέρονται ισχύουν ή όχι. 

Στις αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να απευθυνθείτε για να δώσουν απαντήσεις. Αν έχετε ένα 

δίκαιο γιατί έρχονται οι Σερραίοι εδώ αλλά και οι Χαλκιδικιώτες μπορούν να πάνε στις Σέρρες. 

Θα πρέπει να υπάρξει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τις λαϊκές και πάλι δεν είμαστε εμείς 

αρμόδιοι. Η άποψή μας είναι η εξής: Συνήθως για τα θέματα της λαϊκής αγοράς όταν τίθεται 

θέμα γεωγραφικού προσδιορισμού συμφωνεί η πλειοψηφία και διαφωνεί η αντιπολίτευση. Το 

λέω γιατί η αντιπολίτευση δεν θέλει να πάρει το βάρος. Έχει και συν και πλην. Περισσότερα 

πλην. Εμείς δεν θα κάνουμε λαϊκισμό. Μ’ αυτή την έννοια ήταν υπεύθυνη παρουσία του κ. 

Λαφαζάνη στην επιτροπή να βρεθεί μια καλύτερη λύση. Τις προτάσεις που κατέθεσε, σε 

συνεργασία μ’ αυτούς τους ανθρώπους για τη διευκόλυνση κυρίως των ηλικιωμένων θα πρέπει 

να το δούμε. Θεωρώ ότι επειδή είναι μια καινούργια πρόταση που πάει σε κάποιο άλλο μέρος 
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που δεν ξέρουμε ούτε εμείς ούτε εσείς τι προβλήματα θα δημιουργηθούν, να πούμε ότι είναι 

μια απόφαση ενός έτους και στη διάρκεια μετά το χρόνο, να επανεξετάσουμε αν υπάρχουν 

ενστάσεις ή προβλήματα και να μην είναι μια μόνιμη απόφαση του Δ.Σ. Μπορεί να μας 

καλύψει όλους και δεν έχετε κανένα λόγο να την απορρίψετε. Ας το δοκιμάσουμε για ένα 

χρόνο.» 

Τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, ο οποίος τόνισε: «Ας μη 

δεσμευτούμε γιατί μπορεί να είναι και τρίμηνο. Να το βάλουμε αορίστως και αν υπάρξει 

πρόβλημα να πάρουμε άλλη απόφαση.» 

Ο λόγος δόθηκε στην αρχηγό της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού, η οποία 

ανέφερε τα εξής: «Εγώ εξήγησα τη στάση μου. Δεν σημαίνει ανευθυνότητα. Θα ψηφίσω 

ΛΕΥΚΟ στη συγκεκριμένη πρόταση σε μια λογική ανοχής και πάντα αναζητώντας μια 

καλύτερη λύση». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Την μεταφορά της Λαϊκής του Πολυγύρου ανατολικά της οδού Ο. Ελύτη, 

να καταλάβει την οδό Μ. Αλεξάνδρου, από την Ασκληπιού έως την οδό Γ. 

Ρίτσου, να καταλάβει τις δύο παράλληλες οδούς την Γαληνού και την 

Μακεδονίας από το ύψος της Ο. Ελύτη έως το ύψος της οδού Αγ. 

Αναστασίας, σύμφωνα με το οδοιπορικό σκαρίφημα της ρυμοτομίας του  

Δήμου Πολυγύρου, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

Η εφαρμογή της εν λόγω μεταφοράς θα ισχύει από την έγκριση 

νομιμότητας της απόφασης από τον αρμόδιο ελεγκτή νομιμότητας. 

 

Επί της απόφασης ψήφισε ΛΕΥΚΟ η  αρχηγό της ελάσσονος μειοψηφίας 

κ. Αγγελική Χριστιανού. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 130/2016 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 5-5-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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