
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 11/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή ογδόη (28) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε ΤΑΚΤΙΚΗ 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 11/24.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, 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 15 Καραφουλίδης Αναστάσιος 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Τσινάς Αργύριος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Ζιούπου Άννα 

5 Λιόντας  Γεώργιος 19 Παπούλιος Ιωάννης 

6 Ματέας Γεώργιος 20 Πάνος Ιωακείμ 

7 Φυλαχτός Χρήστος 21 Ματθαίου Αθανάσιος 

8 Σαράντη Μαρία 22 Λαφαζάνης Βασίλειος 

9 Ζαβράκογλου Άγγελος 23 Χριστιανού Αγγελική 

10 Σιδέρης Νικόλαος 24   

11 Κυριάκου  Ιφιγένεια 25   

12 Κοντογιώργης  Δημήτριος 26   

13 Δημητριάδης Χρήστος     

14 Ζούνη Στέλλα    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δέας Παύλος 

2 Γκλάβας  Γεώργιος 

3 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Ξάκης Ιωάννης 

5   

6   

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της 

Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Γκαρανάτσιος Χρήστος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ορμύλιας 

Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης, ο Πρόεδρος 

της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. Καγιακεϊσίδης Ιωάννης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαλάτιστας 

κ. Εμμανουήλ Σειράς. 
 

Αριθμός θέματος :16
ο 

έκτακτο  

Πύλη Διαμεσολάβησης 

Αριθμός Απόφασης : 225  

  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης αποχώρησαν τα επτά (7) μέλη της μείζονος μειοψηφίας 

ήτοι: Κανταράς Αναστάσιος, Τσινάς Αργύριος, Λαφαζάνης Βασίλειος, Πάνος Ιωακείμ, 

Ματθαίου Αθανάσιος και Ζιούπου Άννα. 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 16
ο
 

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, 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 Δήμαρχο κ. Αστέριο Ζωγράφο, ο οποίος τόνισε τα εξής: 

«ο Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκιδικής με την από 13-6-2016 ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του 

στην προσπάθεια του να συμβάλει αποφασιστικά στην διάδοση και εμπέδωση της 

διαμεσολάβησης στην Χαλκιδική ως σύγχρονη εναλλακτική μέθοδο επίλυσης διαφορών σας 

προσκαλεί στην δημιουργία Πύλης  Διαμεσολάβησης στον Δήμο σας.  

Ειδικότερα ο κάθε Δήμος Χαλκιδικής στα πλαίσια πιλοτικού προγράμματος σε 

συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκιδικής και προκειμένου οι Δημότες να 

κατανοήσουν το τρόπο λειτουργίας του θεσμού της διαμεσολάβησης στη πράξη αλλά και τα 

πλεονεκτήματα που αυτός παρέχει στους πολίτες για την επίλυση των διαφορών τους,  θα 

μπορούσε να λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Δήμου, Πύλη Διαμεσολάβησης, όπου  θα 

παρέχονται δωρεάν  υπηρεσίες ενημέρωσης στους δημότες αποκλειστικά και μόνο από 

πιστοποιημένους και διαπιστευμένους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης διαμεσολαβητές- μέλη του 

Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκιδικής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κατάρτισης 

Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης το οποίο θα προσφέρει την τεχνογνωσία του για τον τρόπο 

οργάνωσης αυτής.  

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης θα δίνονται πληροφορίες για την διαδικασία του θεσμού 

της διαμεσολάβησης, τα στάδιά της και τον τρόπο προετοιμασίας των μερών. Σκοπός της 

ενημέρωσης είναι η κατανόηση από τους πολίτες της εφαρμογής του θεσμού της 

Διαμεσολάβησης ως εναλλακτικού εξωδικαστικού τρόπου επίλυσης των αστικών και 

εμπορικών διαφορών τους, με άμεσο και οικονομικό τρόπο.  

 

Η παροχή πληροφοριών Διαμεσολάβησης θα είναι δωρεάν και θα αποτελεί μια 

προσφορά κοινωνικού έργου του Δήμου προς τους δημότες, με σκοπό τη διάδοση της 

Διαμεσολάβησης στην κοινωνία ως εναλλακτικού τρόπου επίλυσης των διαφορών. 

 

Η ΠΥΛΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ του δήμου εκτός από την ενημέρωση θα 

μπορούσε να προσφέρει και δωρεάν υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε ευπαθείς κατηγορίες 

πολιτών με βάση κοινωνικά κριτήρια της δημοτικής υπηρεσίας. 

Πύλες διαμεσολάβησης λειτουργούν σε αρκετούς δήμους της χώρας και με μεγάλη 

επιτυχία στον Δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κατάρτισης 

Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης σε κάθε δημοτική κοινότητα αυτού, σε χώρους που έχει 
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υποδείξει ο Δήμος για την ελεύθερη και απρόσκοπτη ενημέρωση των δημοτών. Στην δημοτική 

ενότητα Τριανδρίας π.χ  λειτουργεί πύλη διαμεσολάβησης στα ΚΕΠ Τριανδρίας. 

 

Τι είναι η διαμεσολάβηση? 

Η διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Διεξάγεται με 

τη συνδρομή ενός τρίτου αντικειμενικού προσώπου, του Διαμεσολαβητή, ο οποίος προσπαθεί 

να οδηγήσει τα μέρη στην επίτευξη συμφωνίας. Σε σύγκριση με τη δικαστική οδό, η 

διαμεσολάβηση μπορεί να παράγει υψηλής ποιότητας βιώσιμες λύσεις, με πολύ λιγότερο 

κόστος, χρόνο και συναισθηματική πίεση. Η διαμεσολάβηση χρησιμοποιείται σε εμπορικές, 

αστικές, οικογενειακές, εργατικές διαφορές.  Στη διαμεσολάβηση συμμετέχουν ο 

διαμεσολαβητής και τα αντίδικα μέρη με τους δικηγόρους τους. Η διαδικασία διεξάγεται μέσα 

από εμπιστευτικές συνομιλίες και διαπραγματεύσεις με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή, ο 

οποίος πρέπει να είναι εξειδικευμένος και αμερόληπτος. Η ευελιξία και η αμεσότητα του 

χαρακτήρα της διαμεσολάβησης, επιτρέπουν στα μέρη να επικεντρωθούν στην ουσία της 

διαφοράς. Δίδεται δε, ιδιαίτερη βαρύτητα, στην προσωπικότητα, τις ανάγκες και τα 

συμφέροντα των μερών.  

 

Ο Διαμεσολαβητής διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της διαμεσολαβητικής 

διαδικασίας που είναι μεταξύ άλλων: 

η αυστηρή τήρηση της εμπιστευτικότητας, 

η ελεύθερη συμμετοχή των μερών 

η διαχείριση των συναισθημάτων τους, 

η ελαστικότητα της μορφής της διαδικασίας, 

η ισότητα στην αντιμετώπιση των μερών, 

η αποτελεσματική επικοινωνία, 

       ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας όσων διαμείβονται (μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού 

επίλυσης της διαφοράς) 

και η - καινοτόμος σε σχέση με τη δικαστική και διαιτητική επίλυση διαφορών - μη έκδοση 

απόφασης από το Διαμεσολαβητή. Ουσιαστικά δηλαδή τα μέρη έχουν τον απόλυτο έλεγχο της 

συμφωνίας. 

 

Κατά την διάρκεια της Διαμεσολάβησης, είναι πιθανό να ονοματιστούν και να 

επιλυθούν προβλήματα, πολύ πριν από την εμφάνιση τους και την κλιμάκωση τους σε πολύ πιο 

σοβαρά. Σε πολλές περιπτώσεις, η συμφωνία ίσως επιτευχθεί μέσα σε λίγες ώρες, ενώ ακόμη 

και σε μία σύνθετη περίπτωση μπορεί η συμφωνία να επιτευχθεί μέσα σε λίγες μέρες. Η 

επιλογή του διαμεσολαβητή για μια συγκεκριμένη υπόθεση είναι σημαντική. Το στυλ του 
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διαμεσολαβητή, οι γνώσεις του και η προσέγγιση του σε ορισμένα θέματα μπορεί να 

βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό την προώθηση της διαδικασίας. Ο θεσμός της διαμεσολάβησης 

εισήχθη πλέον και στη χώρα μας με το νόμο 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε εμπορικές και 

αστικές υποθέσεις. 

 

Πρόκειται για μια πραγματική αλλαγή νοοτροπίας και τρόπου προσέγγισης των 

διαφορών. Γεννάει ελπίδες και υποχρεώσεις για το μέλλον και διαθέτει ανεκμετάλλευτο 

δυναμικό ως μέθοδος επίλυσης των διαφορών. 

Επιπρόσθετα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα τέλη του 2015 συστήθηκε 

Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ), 

προκειμένου να συμβάλει αποφασιστικά στη διάδοση και εφαρμογή της διαμεσολάβησης 

στην Ελλάδα. Στο νέο αυτό Οργανισμό, επικεφαλής του οποίου είναι ο Επίτιμος Πρόεδρος 

του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρώην πρωθυπουργός, Παναγιώτης Πικραμμένος 

συμμετέχουν 15 κορυφαίοι φορείς της χώρας μεταξύ των οποίων είναι και η Κεντρική 

Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) η οποία προσχώρησε αναγνωρίζοντας την δυναμική και 

τις προοπτικές που παρουσιάζει στην χώρα μας ο θεσμός της διαμεσολάβησης 

 

Πιστεύουμε ότι και ο Δήμος Πολυγύρου μπορεί να συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή προς 

όφελος των δημοτών του με την συνεργασία μας 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση, και έπειτα από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Α) Την δημιουργία πύλης διαμεσολάβησης στο Δήμο Πολυγύρου, όπου θα παρέχονται 

δωρεάν υπηρεσίες ενημέρωσης στους δημότες, αποκλειστικά και μόνο από 

πιστοποιημένους και διαπιστευμένους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης διαμεσολαβητές 0 

μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκιδικής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κατάρτισης 

Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης 

Β) Για το σκοπό αυτό θα διατεθούν δημοτικοί χώροι στις δημοτικές και τοπικές 

κοινότητες και όπου απαιτηθεί. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 225/2016 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 13-7-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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