
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη 
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. 12/25.5.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ.  κ. Δημητρίου Ζαγγίλα,  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  δεν 
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 18 Πύρρος Ιωάννης
2 Γκλάβας Γεώργιος 19 Σιμώνης Ιωάννης
3 Βορδός Χρήστος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 21 Χλιούμης Ανδρέας
5 Λιόντας Γεώργιος 22 Καπλάνης Θωμάς
6 Σαράντη Μαρία 23 Γκολόης Γεώργιος
7 Ζούνη Στέλλα 24 Βαγιωνάς Αθανάσιος
8 Αβέρης Αθανάσιος 25 Παρθενιώτης Νικόλαος
9 Πλιάκος Αστέριος
10 Λακρός Αλέξανδρος
11 Σοφοτάσιος Χρήστος
12 Βουλγαράκης Χρυσόστομο
13 Κοντογιώργης Δημήτριος
14 Δήμητσας Δημήτριος
15 Δημητριάδης Χρήστος
16 Μπογδάνος Κων/νος
17 Μπάτσιος Αστέριος

         ΑΠΟΝΤΕΣ : Ευαγγελινός Δημήτριος, Σταμούδης Ελευθέριος.

  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 της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, ο 
Πρόεδρος  Δημοτικής  Κοινότητας  Γαλάτιστας  κ.  Θεολόγης  Νικόλαος,  η  Πρόεδρος  της 
Δημοτικής Κοινότητας κ. Άννα Ρόκου, ο Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας Μεταμόρφωσης 
κ.  Ανδρέας  Μαχαίρας και  ο  Πρόεδρος  της  Τοπικής   Κοινότητας  Γεροπλατάνου  Σεραφείμ 
Δημήτριος.

Αριθμός θέματος : 4ο κατεπείγον Εκμίσθωση αγροτεμαχίου 315 στρεμμάτων στην 
περιοχή «ΤΣΑΪΡΙ» Καλυβών

Αριθμός Απόφασης : 171

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 4ο 

κατεπείγον θέμα, και εφόσον πήρε την διαβεβαίωση τόσο από τον κ. Δήμαρχο όσο και από το 
σώμα ότι ομόφωνα συμφωνούν να συζητηθεί το θέμα ως έκτακτο, ανέφερε: «πέρνουμε μια 
θετική γνώμη ή μάλλον μια απόφαση τυπικά εμείς ως ΔΣ για την Εκμίσθωση αγροτεμαχίου 
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315  στρμ  στην  περιοχή  «ΤΣΑΪΡΙ»  Καλυβών  για  δέκα  μήνες,  καθώς  το  έχουν  ζητήσει 
ορισμένοι  ενδιαφερόμενοι  από  την  περιοχή,  και  είναι  μια  καλή  ευκαρία  για  οικονομικές 
απολαβές του Δήμου από την περιοχή εκεί που μένει ανεκμετάλλευτη”.   

Ο αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ.  Θωμάς Καπλάνης πήρε το λόγο: “δεν 
συμφωνούμε με την πρόταση, διότι οι οι αγροτικές αυτές μισθώσεις απο το νόμο ισχύουν για 
τέσσερα χρόνια και μπορούν να γίνουν και έξι κτλ . Αφενός δε προσφέρουν οικονομικά τίποτα 
στο δήμο αφετέρου δημιουργείται μεγάλος κίνδυνος στο να εκμισθωθεί η έκταση αυτή του 
Τσαϊριού 315στρέματα μπροστά στη θάλασσα για 10 μήνες που θα γίνουν τέσσερα,πέντε ή έξι 
χρόνια. Δεν το ψηφίζουμε. Φέρτε μια πρόταση για την αξιοποίηση του Τσαϊριού, ενημερώστε 
μας  για  τις  εξελίξεις  που  έχουμε  πάνω  στο  θέμα  του  αποχαρακτηρισμού  απο  γη  υψιλής 
παραγωγικότητας στους κωδικούς που ήδη έχουμε αποφασίσει ως δημοτικό συμβούλιο και θα 
πάμε σε μια τέτοια συζήτηση για την αξιοποίηση του Τσαιριού”.

Ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας  κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος  πήρε το λόγο: 
“και εμείς διαφωνούμε για τους λόγους που ανέφερε ο κ.Καπλάνης και για το ότι εμείς έχουμε 
ζήσει κι άλλες τέτοιες ιστορίες στο Τσα'ί'ρι. Άλλα αποφασίζουμε και άλλα γίνονται δεν είναι 
ώρα τώρα για  δέκα μήνες  να  το  εκμισθώσουμε σε  κάποιον  και  να  μην μπορούμε  να  τον 
βγάλουμε μετά. Τα έσοδα είναι μηδαμηνά -αν θα υπάρχουν και έσοδα- κρατήστε το να μην 
μπλέξουμε πάλι, όπως έγινε με το ''KUDA-HURA ''να μην μπλέξουμε πάλι.

Ο  κ.Ζαγγίλας πήρε  τον  λόγο:  “κ.Μπογδάνε  από  τη  στιγμή  που  θα  παραπεμφθεί  στην 
Οικονομική Επιτροπή αν συντρέχουν όλοι αυτοί οι λόγοι που εσείς τώρα θέτετε ας απορριφθεί 
από κει, εμείς ζητάμε σήμερα να προχωρήσει η διαδικασία, με την προϋπόθεση του δεκάμηνου 
χρονικού προσδιορισμού της εκμίσθωσης”. 

 Η μείζονα και ελάσσονα αντιπολίτευση επέμεναν στις αντιρρήσεις τους οπότε και ο Πρόεδρος 
του Δ.Σ. πρότεινε την αναβολή του θέματος και την επαναφορά του σε επόμενη συνεδρίαση ».

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

Αποφασίζει   Ομόφωνα

Την  αναβολή του θέματος και την επαναφορά του σε επόμενη συνεδρίαση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 171/2012

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

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα

Πολύγυρος 31- 5 – 2012
M.E. ΔΗΜΑΡΧΟY
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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