
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
 της 13/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα 
και  ώρα  17:30  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Πολυγύρου  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια 
συνεδρίαση στην  αίθουσα  συνεδριάσεων του  Δημαρχείου Πολυγύρου,  ύστερα  από την  με  αριθ. 
13/25.09.2013 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 14 Δημητριάδης Χρήστος
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Σιμώνης Ιωάννης
3 Βορδός Χρήστος 16 Χλιούμης Ανδρέας
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Λαφαζάνης Βασίλειος
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Καπλάνης Θωμάς
7 Ζούνη Στέλλα 20 Αβέρης Αθανάσιος
8 Λακρός Αλέξανδρος 21 Παρθενιώτης Νικόλαος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος 22
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 23
11 Κοντογιώργης Δημήτριος 24
12 Βαγιωνάς Αθανάσιος 25
13 Μπογδάνος Κων/νος 26

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Δήμητσας Δημήτριος
2 Μπάτσιος               Αστέριος
3 Ευαγγελινός Δημήτριος
4 Πλιάκος Αστέριος
5 Πύρρος Ιωάννης
6 Γκολόης Γεώργιος

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 του Συμβουλίου Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης.

Αριθμός  θέματος:  13ο 
έκτακτο

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 151-2011 απόφασης του 
Δ.Σ. Πολυγύρου, σχετικά με το αίτημα παραχώρησης 
αθλητικών εγκαταστάσεων στην Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής

Αριθμός Απόφασης : 392

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου κ.  Ζαγγίλας  Δημήτριος,  εισηγούμενος  το  13ο 
έκτακτο  θέμα,   μετά και την συναίνεση του  κ.  Δημάρχου  για την συζήτηση του θέματος και την 
ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος, έδωσε τον λόγο 
στον  Πρόεδρο  του  Ν.Π.Δ.Δ.  “Αριστοτέλης”  και   δημοτικό  σύμβουλο  κ.  Χρήστο  Σοφοτάσιο  ο 
οποίος  τόνισε  τα  παρακάτω:  «τον  Μάρτιο  του  2011 το  Δ.Σ.  του  αθλητικού  συλλόγου  Δόξας 
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Καλυβών, αποφάσισε ομόφωνα την παραχώρηση των αθλητικών του εγκαταστάσεων στην Ε.Π.Σ.Χ. 
Ακολούθησε αίτηση της Ε.Π.Σ.Χ στον Δήμο, έχουμε την υπ’ αριθ. 14/2011 ομόφωνη απόφαση του 
συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου για να παραχωρηθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις 
του γηπέδου της ΔΟΞΑΣ ΚΑΛΥΒΩΝ για να ανεγερθούν νέες αθλητικές εγκαταστάσεις  στο χώρο 
αυτό, δια μέσου του προγράμματος « ΔΡΑΣΗ L 321-2 ». 

Το Δ.Σ. Πολυγύρου σας υπενθυμίζω ότι με την υπ' αριθ. 151/2011 απόφασή του, παραχώρησε 
για 21 έτη αθλητικό γήπεδο (ακίνητο) συνολικού εμβαδού 17.580 τ.μ. μετά των επ’ αυτού αθλητικών 
εγκαταστάσεων, το οποίο βρίσκεται στις Καλύβες Πολυγύρου και στην τοποθεσία «Τσαΐρι», συνορεύει  
δε γύρω-γύρω με ιδιοκτησία Δήμου, αγροτικό δρόμο και ιδιοκτησίες ιδιωτών. Τα σύνορα φαίνονται με 
λεπτομέρεια  στο  από  28-3ου  -2011  τοπογραφικό  διάγραμμα  του  τοπογράφου  Μηχανικού  Ιωάννη 
Κυπριώτη μεταξύ των αλφαβητικών στοιχείων Α, Β, Γ…..Θ, Ι, Α.

Σκοπός της παραχώρησης ήταν να βελτιωθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις και να υποβληθεί 
σχετική  πρόταση  μέσου  του  προγράμματος  LEADER για  την  χρηματοδότηση  του  όλου  έργου  (« 
ΔΡΑΣΗ L 321-2»).

Προτείνουμε  να  δοθεί  παράταση  συν  τρία  έτη  (σύνολο  24)  ώστε  να  μπορέσουν  να 
υλοποιηθούν όλες οι παρεμβάσεις προς την βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου 
της ΔΟΞΑΣ ΚΑΛΥΒΩΝ για να ανεγερθούν νέες αθλητικές εγκαταστάσεις στο χώρο αυτό,  δια 
μέσου του προγράμματος « ΔΡΑΣΗ L 321-2 »

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου, αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έλαβε υπόψη 
την  υπ’ αριθ.  151/2011  ομόφωνη  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  μετά  από  διαλογική 
συζήτηση   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την  τροποποίηση  της  υπ'  αριθ.  151-2011  απόφασης  του  Δ.Σ.  Πολυγύρου, 
δίνοντας τρί (3) επιπλέον έτη στη δωρεάν παραχώρηση του αθλητικού γηπέδου 
(ακινήτου)  συνολικού  εμβαδού  17.580  τ.μ.  μετά  των  επ’ αυτού  αθλητικών 
εγκαταστάσεων,  το  οποίο  βρίσκεται  στις  Καλύβες  Πολυγύρου  και  στην 
τοποθεσία «Τσαΐρι», συνορεύει δε γύρω-γύρω με ιδιοκτησία Δήμου, αγροτικό 
δρόμο και ιδιοκτησίες ιδιωτών για 24 έτη (21 συν 3) στην Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής. 
Σκοπός της παραχώρησης είναι να βελτιωθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις και 
να  υποβληθεί  σχετική  πρόταση  μέσου  του  προγράμματος  LEADER για  την 
χρηματοδότηση του όλου έργου (« ΔΡΑΣΗ L 321-2»)

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο για την υπογραφή 
των συμβολαίων.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 392/2013

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

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 17-10-2013
Μ.Ε.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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