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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
 της 11/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα εννέα (9) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Πολυγύρου,
ύστερα  από  την  με  αριθ.  11/4.5.2011 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.  κ.
Δημητρίου Ζαγγίλα του Λεωνίδα, 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

 Ονοματεπώνυμο 14 Ευαγγελινός Δημήτριος

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Μπογδάνος Κων/νος
2 Γκλάβας Γεώργιος 16 Σιμώνης Ιωάννης
3 Δήμητσας Δημήτριος 17 Λαφαζάνης Βασίλειος
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 18 Σταμούδης Ελευθέριος
5 Λιόντας Γεώργιος 19 Καπλάνης Θωμάς
6 Σαράντη Μαρία 20 Γκολόης Γεώργιος
7 Ζούνη Στέλλα 21 Μπάτσιος Αστέριος
8 Πύρρος Ιωάννης 22 Βορδός Χρήστος
9 Κοντογιώργης Δημήτριος 23 Βαγιωνάς Αθανάσιος
10 Λακρός Αλέξανδρος 24 Παρθενιώτης Νικόλαος
11 Σοφοτάσιος Χρήστος 25
12 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 26
13 Δημητριάδης Χρήστος 27

      

1 Χλιούμης Ανδρέας 
2 Αβέρης Αθανάσιος

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

3 Πλιάκος Αστέριος

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 Πρόεδρος Τοπικής  Κοινότητας Ολύνθου κ. Βαγιωνάς Κωνσταντίνος.

Αριθμός θέματος: 7ο κατεπείγον Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου  για Δασικούς
Χάρτες

Αριθμός Απόφασης : 204

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 7ο

κατεπείγον θέμα, και εφόσον πήρε την διαβεβαίωση από το σώμα ότι συμφωνεί να συζητηθεί
το θέμα ως έκτακτο, έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ. Αστέριο Μπάτσιο, ο οποίος
ανέφερε ότι: «Για πολλά χρόνια απασχόλησε και απασχολεί την κοινωνία των Ζερβοχωρίων
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και  ειδικά  την  Παλαιόχωρα,  οι  εκτάσεις  οι  οποίες  επί  50,60  χρόνια  καλλιεργήθηκαν  και
καλλιεργούνται μέχρι σήμερα από τους παππούδες, γονείς και παιδιά. 

Δεν  ξέρω  αν  έχει  καταγραφεί  πόσο  είναι  οι  καταπατημένες  εκτάσεις  στον  Δήμο
Ζερβοχωρίων, αλλά εκτίμηση δικιά μου είναι ότι η Παλαιόχωρα έχει γύρω στις 9.5-10.000 στρ
καταπατημένα. 

Η άλλη πλευρά του προβλήματος με τους δασικούς χάρτες είναι περίπου 2.000 στρ
πάνω στον Χολομώντα, τα οποία έχουν δασωθεί. Ποτέ η πολιτεία ή το δασαρχείο δεν έκανε
δρόμους  πρόσβασης  σε  αυτά  τα  αγροκτήματα  για  να  καλλιεργηθούν,  και  τώρα όταν  πάει
κάποιος  για  να  καλλιεργήσει  το  κτήμα  του,  είναι  παράνομος.  Δυο  μορφές,  η  μια  είναι  οι
καταπατημένες  εκτάσεις  και  η  άλλη  οι  πραγματικές  εκτάσεις,  οι  οποίες  ποτέ  δεν  είχαν
πρόσβαση και έχουν αναδασωθεί και δεν μπορούν να τις αποκτήσουν οι ιδιοκτήτες. 

Η συγκυρία είναι δύσκολη, το κράτος με το ΔΝΤ εκποιεί δημόσια περιουσία, πολλοί
δημότες σε επαφές που είχα και με Ζερβοχωρίτες και στα Βραστά, είναι διατεθειμένοι στο 1/5
της τιμής , στο 1/3 της πραγματικής τιμής να μπορούν να εξαγοράσουν και να αποκτήσουν
τίτλους. Να βρούμε μια φόρμουλα, μήπως μπορούμε να ξεκινήσουμε εμείς να κάνουμε την
καταγραφή,  και να ξέρουμε το μέγεθος του προβλήματος».

Ο κ. Δήμαρχος απήντησε: «Με την διαδικασία όπως έγινε παλιά του Ν.2501/53, να
μπούμε σε διαδικασία με αντικαταβολή ενός τιμήματος, να ξεπεράσουν τα προβλήματα και να
γίνουν νομείς και κάτοχοι. Για αυτό λέμε να εφαρμοστούν αυτού του είδους οι διατάξεις , οι
οποίες ενόψει πάλι των δύσκολων οικονομικών συγκυριών του 1953, μπήκαν στην πράξη και
έσωσαν τέτοιες καταστάσεις. Προτείνω να εκδώσουμε ψήφισμα ως Δημοτικό Συμβούλιο, στο
οποίο  να  εκφράζουμε  τις  θέσεις  μας  και  τις  αντιθέσεις  μας  σχετικά  με  την  σύνταξη  των
δασικών χαρτών.

Τον  λόγο  πήρε  ο  αρχηγός  της  μείζονος  αντιπολίτευσης  κ.  Κωνσταντίνος
Μπογδάνος: «Νομίζω ότι η συγκυρία είναι καλή αυτή την στιγμή για να προχωρήσει αυτό το
θέμα, φτάσαμε να ανοίξουν, όπως είπε ο βουλευτής κ. Δριβελέγκας, τα όρια του Συντάγματος
για αυτή την περίπτωση. Νομίζω ότι η δυνατότητα επίλυσης του θέματος μέσα από διαδικασίες
που προβλέπει ο παλιός ο νόμος του 53, δηλ το τίμημα, είναι το καλύτερο και επειδή είναι η
κατάλληλη εποχή τώρα λόγω της οικονομικής συγκυρίας, δηλ μπορεί η κυβέρνηση πράγματι
λόγω του ότι ψάχνει να βρει έσοδα από παντού, όπως και για τα αυθαίρετα, πιστεύω ότι μπορεί
να το δει ευνοϊκά η κυβέρνηση, δεν είναι μονάχα σε εμάς, είναι και σε άλλους νομούς . Ήδη
έχει προετοιμαστεί το νομοθετικό διάταγμα, στην αρμόδια επιτροπή της βουλής, είναι θέμα
πολιτικής  βούλησης  του  ίδιου  του  πρωθυπουργού  πιστεύω  εγώ  γιατί  το  νομοσχέδιο  είναι
σχεδόν έτοιμο». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση  

Αποφασίζει   Ομόφωνα

Να εκδώσει ψήφισμα με το οποίο θα καθιστά σαφές ότι είναι ενάντια στην διαδικασία
σύνταξης των δασικών χαρτών, το κείμενο του οποίου θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι
της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 204/2011.
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Πολύγυρος 11-5-2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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