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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 της 5/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοσιπέντε (25) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα 
Παρασκευή 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. 5/21.2.2011 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   

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Δημητριάδης Χρήστος 
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Χλιούμης Ανδρέας 
3 Βορδός Χρήστος 16 Μπογδάνος Κων/νος 
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Ευαγγελινός Δημήτριος 
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σιμώνης Ιωάννης 
6 Σαράντη Μαρία 19 Λαφαζάνης Βασίλειος 
7 Ζούνη Στέλλα 20 Σταμούδης Ελευθέριος 
8 Πύρρος Ιωάννης 21 Καπλάνης Θωμάς 
9 Πλιάκος Αστέριος 22 Γκολόης Γεώργιος 
10 Λακρός Αλέξανδρος 23 Αβέρης Αθανάσιος 
11 Σοφοτάσιος Χρήστος 24 Παρθενιώτης Νικόλαος 
12 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 25 Μπάτσιος Αστέριος 
13 Κοντογιώργης Δημήτριος   

       
 ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
 
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 οι Πρόεδροι των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ.: α) Ρόκου Άννα, Πολυγύρου, β) 
Μαχαιράς Ανδρέας, Μεταμόρφωσης, γ) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη, δ) Μελανδίνος Ιωακείμ, 
Βραστάμων, ε) Σαραφίδης Αναστάσιος, Ορμύλιας, στ) Τυροβούζης Ιωάννης, Βάβδου. 

Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση συζητήθηκαν όλα τα κατεπείγοντα θέματα και μέχρι το υπ’ 
αριθ.16ο τακτικό θέμα, που αφορούσε στις συγχωνεύσεις σχολικών επιτροπών Β/θμιας 
εκπαίδευσης.  

Η συνεδρίασης διεκόπη με την συμφωνία όλων των δημοτικών συμβούλων να συνεχιστεί σε 
συνεδρίαση της Δευτέρας 28 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 19:00, καθώς λόγω της σοβαρότητας και 
της φύσης των θεμάτων παρατάθηκε η συζήτηση κατά πολύ. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η 
συζήτηση των θεμάτων αυτών άρχισε και τελείωσε κατά την τελευταία αυτή συνεδρίαση, αφού πρώτα 
ο Πρόεδρος ενημερώσει το σώμα για τα όσα συζητήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση. 

 
Αριθμός θέματος: 1ο 
κατεπείγον 

Γνωμοδότηση επί της από 14.02.2011 Δήλωσης-Αίτησης των 
Παγώνα συζύγου Θεοχάρη Σιώζου, το γένος Κοσμά 
Γουργούρη και  Δημητρίου Γουργούρη του Κοσμά και της 
Μαρίας. 

Αριθμός Απόφασης : 70  
  

1 Δήμητσας Δημήτριος 
2 Βαγιωνάς Αθανάσιος 
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 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εφόσον πήρε την 
διαβεβαίωση από το σώμα ότι συμφωνεί να συζητηθεί το θέμα ως έκτακτο για την διευθέτηση μιας 
υπόθεσης που μετράει πάνω από δέκα χρόνια, έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε:  
«υπάρχει προθεσμία για το θέμα, αν δεν συμφωνήσουμε, θα πρέπει να προβούμε σε αίτημα για 
οριστική τιμή μονάδος. Υπάρχει γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του δήμου κ. Ζούνη 
Κωνσταντίνου, την οποία θα σας διαβάσω και παρακαλώ για την ομόφωνη ψήφιση της αίτησης των 
ανωτέρω δικαιούχων για χρηματική αποζημίωση ύψους 100.000,00 € λόγω απαλλοτριώσεως γης. 
Αναφέρει λοιπόν στην γνωμοδότηση ο κ. Ζούνης: ‘Δια της υπ’ αριθμ.  81/2010 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής (Ειδική Διαδικασία Απαλλοτριώσεων) οι ως άνω αιτούντες 
κρίθηκαν δικαιούχοι αποζημίωσης λόγω απαλλοτριώσεως γης και επικειμένων συνολικού ποσού 
118.689,677 Ευρώ. 
 Με την υπό κρίση αίτηση τους προς τον Δήμο Πολυγύρου οι αιτούντες προτείνουν εξωδικαστικό 
συμβιβασμό, όστις συνίσταται στην μείωση του ποσού της αποζημίωσης που δικαιούνται κατά 18.689,677 
€. 
 Η αίτηση αυτή είναι συμφέρουσα για τον Δήμο, καθ’ ό  μέτρο το Εφετείο Θεσσαλονίκης μπορεί με 
ανταίτηση να αυξήσει το ποσό της αποζημίωσης . Επιπλέον η έκδοση απόφασης από το ως άνω 
Δικαστήριο για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος είναι χρονοβόρα, όπερ θα καθυστερήσει την 
ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης. 
 Δια τους λόγους αυτούς προτείνω την αποδοχή της ως άνω αιτήσεως’. 
 Τον λόγο ζήτησε ο αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Καπλάνης Θωμάς, ο οποίος 
ανέφερε ότι η διάνοιξη του δρόμου έπρεπε να εφαρμοστεί από το 1943. Είπε ότι πρόκειται για ένα 
κτίσμα παλιό που βρίσκεται απέναντι από την οικοδομή του κ. Πεγιά, το οποίο έπρεπε να γκρεμιστεί 
για να ανοίξει ο δρόμος, να εφαρμοστεί η ρυμοτομία. 
 Ασκήθηκε αγωγή, ορίστηκε πέρυσι μια τιμή μονάδα και συμφωνούμε με την πρόταση να 
αποζημιωθούν οι δικαιούχοι με 100.000,00 €». 
 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
Το δημοτικό συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ. 81/2010 απόφαση 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής (Ειδική Διαδικασία Απαλλοτριώσεων), την γνωμοδότηση 
του νομικού συμβούλου του δήμου κ. Ζούνη Κωνσταντίνου και μετά από διαλογική συζήτηση 
 

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

1. Εγκρίνει τον εξώδικο συμβιβασμό όπως προτείνουν οι αιτούντες και ο νομικός 
σύμβουλος του Δήμου γιατί είναι προς το συμφέρον του Δήμου και δέχεται να 
καταβληθεί το ποσό των 100.000,00 € σε δύο δόσεις ως τελικό κατά τον 
συμβιβασμό στους : 

α) Παγώνα Σιώζου (συζύγου Θεοχάρη), το γένος Κοσμά Γουργούρη και  
  β) Δημήτριο Γουργούρη του Κοσμά και της Μαρίας σύμφωνα με τα 
 ποσοστά ιδιοκτησίας τους  

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων, την 
κατάργηση της δίκης και την παραίτηση από τα ένδικα μέσα.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 70/2011. 
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 28 -2-2011 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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