
 

                                                                                                                                    

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 13/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα τριακοστή πρώτη (31) του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 13/26.08.2016 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  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 15 Λιόντας  Γεώργιος 

2 Βορδός Χρήστος 16 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Γκλάβας  Γεώργιος 18 Χριστιανού Αγγελική 

5 Κοντογιώργης  Δημήτριος 19 Ζιούπου Άννα 

6 Ματέας Γεώργιος 20 Ξάκης Ιωάννης 

7 Καραφουλίδης Αναστάσιος 21 Λαφαζάνης Βασίλειος 

8 Σαράντη Μαρία 22 Πάνος Ιωακείμ 

9 Σιδέρης Νικόλαος 23 Τσινάς Αργύριος 

10 Κυριάκου  Ιφιγένεια 24 Ματθαίου Αθανάσιος 

11 Ζούνη Στέλλα    

12 Φυλαχτός Χρήστος    

13 Βασιλάκης  Αθανάσιος    

14 Ζαβράκογλου Άγγελος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Λακρός Αλέξανδρος 

2 Δέας Παύλος 

3 Δημητριάδης Χρήστος  

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Κωνσταντία Δ. Ψαθά, 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. Βάβδου Νικόλαος Κλαμούρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης 

και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος. 

Η δημοτική σύμβουλος κ. Μαρία Σαράντη προσήλθε κατά την διάρκεια συζήτησης 

του 1
ου

 έκτακτου θέματος. 
 

Αριθμός θέματος :19
ο
 Ψήφισμα για το κλείσιμο του Α.Τ. Γαλάτιστας 

Αριθμός Απόφασης : 329  

  

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 19
ο
 

θέμα της ημερήσιας διάταξης και ανέφερε τα εξής:  «Με την υπ’ αριθ. 414/2015 απόφαση 

Δ.Σ. είχε αποφασισθεί ομόφωνα η έκδοση ψηφίσματος ενάντια στην κατάργηση του 

Αστυνομικού Τμήματος Γαλάτιστας. Προτείνω να πάρουμε εκ νέου απόφαση, καθώς επανήλθε 

το θέμα από την Ελληνική Αστυνομία, η οποία κλείνει το Α.Τ. Γαλάτιστας. Να σας θυμίσω ότι 
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το Α.Τ. Γαλάτιστας λειτουργεί σε ιδιόκτητο κτίριο εντός του οικισμού της Γαλάτιστας σε 

έκταση 318,12 τ.μ. 

Η περιοχή ευθύνης αστυνόμευσης καλύπτει τους δύο πρώην Καποδιστριακούς Δήμους 

Ανθεμούντα και Ζερβοχωρίων, συνολικού πληθυσμού 9.500 κατοίκων. 

Η περιοχή ευθύνης είναι η είσοδος της Κεντρικής και της Βόρειας Χαλκιδικής με 

Εθνική οδό γύρω στα 25 χλ. με άθλιο οδόστρωμα με πολλά ατυχήματα και ακτίνα εισόδου Τ.Κ. 

Γαλαρινού και εξόδου Τ.Κ. Μαραθούσας 73 χιλ. 

Επίσης η περιοχή μας είναι γεωργοκτηνοτροφική και ορεινή έχοντας την πρώτη θέση 

στην Ελλάδα με αιγοπρόβατα με αποτέλεσμα να έχουμε πάνω από 1500 μόνιμους κατοίκους 

αλλοδαπούς κυρίως Αλβανούς με ότι αυτό συνεπάγεται. 

Προτείνω λοιπόν να πάρουμε εκ νέου απόφαση ενάντια στην κατάργηση του 

Αστυνομικού Τμήματος Γαλάτιστας.» 

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος 

Κανταράς ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Θα θέλαμε να εκφράσει την αντίθεση στο κλείσιμο του 

Αστυνομικού Τμήματος Γαλάτιστας αλλά πιστεύει ότι δεν φτάνει μόνο το ψήφισμα αλλά ίσως 

και μια παράσταση διαμαρτυρίας σε Υπουργεία. 

Τον λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παπούλιος Ιωάννης, ο οποίος ανέφερε ότι 

υπάρχει μια πολιτική υποβάθμιση και απαξίωση υπηρεσιών, η οποία οδηγεί στο κλείσιμο των 

υπηρεσιών. 

Τον λόγο πήρε η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού, η οποία 

ανέφερε ότι η φύλαξη το πολίτη είναι κάτι απαξιωτικό. Όχι μόνο δεν πρέπει να κλείσει το Α.Τ. 

Γαλάτιστας αλλά οι εργαζόμενοι εκεί να προστατεύουν τους πολίτες. Επίσης εκ μέρους του 

Φιλοζωϊκού Συλλόγου συγχαίρει τους αστυνομικούς του Α.Τ. Γαλάτιστας επειδή επέβαλαν 

πρόστιμο 300 € για κακοποίηση και εγκατάλειψη ζώου και τα οποία χρήματα θα περιέλθούν 

στο Δήμο για την προστασία των αδέσποτων. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 414/2015 απόφαση του 

Δ.Σ και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Την έκδοση ψηφίσματος ενάντια στην κατάργηση του Αστυνομικού Τμήματος 

Γαλάτιστας. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 327/2016 
 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 16-9-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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