
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 22/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον  Πολύγυρο,  σήμερα  επτά  (7)  του  μηνός   Δεκεμβρίου  του  έτους  2012,  ημέρα 
Παρασκευή  και  ώρα  18:30  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Πολυγύρου  συνήλθε  σε 
τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου  Πολυγύρου, 
ύστερα  από  την  με  αριθ.  22/29.11.2012 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 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 Παρθενιώτης Νικόλαος
2 Κυριάκου Ιφιγένεια 19 Λακρός Αλέξανδρος
3 Βορδός Χρήστος 20 Μπάτσιος Αστέριος
4 Σαράντη Μαρία 21 Δήμητσας Δημήτριος
5 Ζούνη Στέλλα 22 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Αβέρης Αθανάσιος 23 Γκολόης Γεώργιος
7 Πλιάκος Αστέριος 24 Βαγιωνάς Αθανάσιος
8 Σοφοτάσιος Χρήστος 25 Πύρρος Ιωάννης
9 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
10 Κοντογιώργης Δημήτριος
11 Χλιούμης Ανδρέας
12 Δημητριάδης Χρήστος
13 Μπογδάνος Κων/νος
14 Λιόντας Γεώργιος
15 Λαφαζάνης Βασίλειος
16 Καπλάνης Θωμάς
17 Γκλάβας Γεώργιος

         ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Ευαγγελινός Δημήτριος
2 Σιμώνης Ιωάννης

        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πραβίτα Γ. Μαρία για την 
τήρηση των πρακτικών. 
       Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 
παραβρέθηκαν  οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πολυγύρου Ορμύλιας κ. 
Αναστάσιος  Σαραφίδης,  Γαλάτιστας  κ.  Θεολόγης  Νικόλαος,  και  Τοπικών  Κοινοτήτων 
Γερροπλατάνου  και  Ολύνθου  κ.κ.  Σεραφείμ  Δημήτριος  και  Βαγιωνάς  Κωνσταντίνος 
αντίστοιχα.

Αριθμός  θέματος:  6ο 
έκτακτο

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ  ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αριθμός Απόφασης : 448

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 6ο 
κατεπείγον θέμα,  και εφόσον πήρε την διαβεβαίωση τόσο από τον κ. Δήμαρχο όσο και από το 
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σώμα ότι ομόφωνα συμφωνούν να συζητηθεί το θέμα ως έκτακτο, τόνισε τα παρακάτω : ««Η 
Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε.Χ. με  έγγραφό της μας αναφέρει τα εξής: ‘με το Ν. 
3852/2010 οι υπηρεσίες της Πρόνοιας, και της Πολεοδομίας της πρώην Ν.Α.Χ. ανήκουν πλέον 
στο Δήμο Πολυγύρου. Οι υπηρεσίες αυτές συνεχίζουν να στεγάζονται εντός του Διοικητηρίου 
της Π.Ε.Χ. η οποία καλύπτει τα πάγια έξοδά τους (θέρμανση, τηλέφωνο κ.λ.π.), με αποτέλεσμα 
οι  υπηρεσίες  της  Π.Ε.Χ.  που  στεγάζονται  εκτός  του  Διοικητηρίου  να  μην  μπορούν  να 
μεταφερθούν εντός, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον οικονομική επιβάρυνση της Π.Ε.Χ. 

Για  τους  παραπάνω λόγους  ζητούν  από το  Δήμο Πολυγύρου  την μεταστέγαση των 
ανωτέρω  υπηρεσιών  σε  χώρο  εκτός  του  Διοικητηρίου.  Παρακαλώ το  Δ.Σ.  να  αποφασίσει 
σχετικά».

Στο σημείο αυτό πήραν το λόγο ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος 
Μπογδάνος  και  ο  αρχηγός  της  ελάσσονος  μειοψηφίας  κ.  Θωμάς  Καπλάνης,  οι  οποίοι 
ανέφεραν  ότι  ο  χώρος  της  πρώην  Νομαρχίας  είναι  τεράστιος,  ότι  όσες  υπηρεσίες  και  να 
μεταφερθούν από έξω είναι αρκετά τα γραφεία για να τις στεγάσουν, οπότε δεν υπάρχει λόγος 
να  γίνει  η  μεταστέγαση των  υπηρεσιών  που ανήκουν πλέον  στο  Δήμο Πολυγύρου,  καθώς 
υπάρχει στην συνείδηση του κόσμου η χωροθέτησή τους εκεί, και σίγουρα η εξυπηρέτηση του 
κοινού είναι καλύτερη. 

Τέλος επισήμαναν ότι στη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε, δεν είναι και 
ό,τι καλύτερο να επιβαρυνθεί ο Δήμος Πολυγύρου με έξοδα ενοικίων για την στέγαση των 
τριών αυτών υπηρεσιών, και κάλεσαν τον κ. Δήμαρχο να εξεταστεί και πάλι η υπόθεση.

Πρότειναν να συνταχθεί κείμενο από κοινού όλων των παρατάξεων, με το οποίο θα 
ζητάται από την Π.Ε.Χ. να παραχωρηθούν τα γραφεία αυτά στις υπηρεσίες του Δήμου, καθώς 
είναι  πρόκληση  για  το  κοινό  αίσθημα,  ενώ  έχουν  αδειάσει  πολλά  γραφεία  λόγω  της 
διαθεσιμότητας  των  υπαλλήλων  κάποιων  υπηρεσιών,  να  έχει  απαίτηση  η  Π.Ε.Χ.  Την 
αποχώρηση και των δικών μας υπηρεσίων, επικαλούμενη έλλειψη χώρου.

Το δημοτικό συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
• Την  μη  μεταστέγαση  των  υπηρεσιών  της  πρώην  Νομαρχιακής  Αυτ/σης: 

Πρόνοιας, Πολεοδομίας  (καθώς αυτές πλέον με τον Ν. 3852/2010 ανήκουν 
στο Δήμο Πολυγύρου), νοικιάζοντας γραφείο εκτός της Π.Ε.Χ..

• Την  αποστολή  επιστολής  διαμαρτυρίας  στην  Π.Ε.Χ.  για  τις  παράλογες 
απαιτήσεις  της  να  μεταστεγαστούν  οι  υπηρεσίες  του  Δήμου  Πολυγύρου 
καθώς δεν υφίσταται ουσιατικά πρόβλημα χώρου στο κτίριο.

• Την αίτηση του Δήμου Πολυγύρου προς την Π.Ε.Χ. Να του παραχωρηθούν 
τα γραφεία που ήδη χρησιμοποιεί.

  Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 448/2012

  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 11-12-2012

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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