
 

                                                                                                                                    

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 18/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκατη πέμπτη (15) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 18/10.11.2016 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 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Βορδός Χρήστος 16 Ξάκης Ιωάννης 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Κανταράς Αναστάσιος 

4 Λακρός Αλέξανδρος 18 Παπούλιος Ιωάννης 

5 Κοντογιώργης  Δημήτριος 19 Λαφαζάνης Βασίλειος 

6 Ματέας Γεώργιος 20 Πάνο Ιωακείμ 

7 Καραφουλίδης Αναστάσιος 21 Τσινάς Αργύριος 

8 Σαράντη Μαρία 22 Ματθαίου Αθανάσιος 

9 Σιδέρης Νικόλαος 23 Χριστιανού Αγγελική 

10 Γκλάβας  Γεώργιος 24   

11 Ζούνη Στέλλα 25   

12 Φυλαχτός Χρήστος 26   

13 Βασιλάκης  Αθανάσιος 27   

14 Λιόντας  Γεώργιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δέας Παύλος 

2 Δημητριάδης Χρήστος  

3 Ζιούπου Άννα 

4 Κυριάκου  Ιφιγένεια 

 

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. Βάβδου ο κ. Νικόλαος Κλαμούρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος 

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

Ταξιάρχη κ. Φωτεινή Μπόλματη, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς, 

ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κρήμνης κ. Αθανάσιος Παπαρνάκης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Μαραθούσας κ. Χρήστος Καμπάνης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μαραθούσας κ. Χρήστος 

Καμπάνης 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ξάκης Ιωάννης αποχώρησε στο 24
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, ενώ η δημοτική σύμβουλος κ. Ιφιγένεια Κυριάκου προσήλθε στη συνεδρίαση 

στο 11
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης 
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Αριθμός θέματος : 2
ο
 Αιτήματα παραχώρησης χώρων 

Αριθμός Απόφασης : 389  

  

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 2
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον εισηγητή Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο 

οποίος ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.17 της παρ.4 του άρθρου 94 του 

νόμου 3852/2010, είναι δυνατή η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή 

για πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική 

Επιτροπή 

Έχουμε το αίτημα του αθλητικού σωματείου «Όμιλος Αντισφαίρισης Πολυγύρου 

Χαλκιδικής» για την παραχώρηση χώρου – γραφείου στο Δημαρχείο Πολυγύρου για τις 

ανάγκες του σωματείου 

Έχουμε το αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3
ου

 Δημοτικού Σχολείου 

Πολυγύρου για την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του σχολείου για την Κυριακή 11 

Δεκεμβρίου 2016 για την διοργάνωση του Χριστουγεννιάτικου Φεστιβάλ, την 21
η
 

Φεβρουαρίου για την διοργάνωση του παιδικού αποκριάτικου χορού, τον Μάιο για την έκθεση 

βιβλίου, η οποία θα διαρκέσει μία βδομάδα και στις 15 Ιουνίου για την διοργάνωση τελετής 

λήξης. 

Έχουμε την υπ’ αριθ. 270/19-10-2016 θετική εισήγηση της Δ/ντριας του Δημοτικού 

Σχολείου Γαλάτιστας για την παραχώρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του σχολείου για 

μαθήματα μπαλέτου στα πλαίσια δραστηριοτήτων του, κάθε Τρίτη: απόγευμα, Σάββατο: πρωί 

έως 31-12-2016  . 

Έχουμε την με αριθ. Πρωτ. Φ.6.128/19-10-2016 θετική εισήγηση του Δ/ντη του 

Δημοτικού Σχολείου Καλυβών για παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων στο Κέντρο 

Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 

Ελλάδας κατά τις ημερομηνίες Πέμπτη 1-12-2016 και ώρες 17:00-22:00 και Παρασκευή 2-

12-2016 και ώρες 17:00-22:00». 

Έχουμε την με αριθ. Πρωτ. 784/25-10-2016 θετική εισήγηση του Δ/ντη του 1
ου

 

Γυμνασίου Πολυγύρου για την παραχώρηση χρήσης του Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών 

Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.) στο Δ.ΙΕΚ Χαλκιδικής για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών 

μαθημάτων των καταρτιζομένων της ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» στα πλαίσια του 

έτους κατάρτισης 2016-17 και για τα εξάμηνα Α΄ και Β΄, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 15:00 

έως 18:20, με την προϋπόθεση ότι ο χώρος του Σ.Ε.Φ.Ε. θα παραδίδεται κάθε φορά καθαρός, 

τακτοποιημένος και χωρίς φθορές, ώστε να χρησιμοποιείται την επόμενη μέρα για τα 

μαθήματα των Φυσικών Επιστημών του Γυμνασίου. 

Επίσης έχουμε την με αριθ. Πρωτ. 828/11-11-2016 θετική εισήγηση του 1
ου

 Γυμνασίου 

Πολυγύρου για την παραχώρηση χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του, στον Αθλητικό 

Χορευτικό Όμιλο Πολυγύρου «Η ΕΛΠΙΣ» για την προπονητική άσκηση και εκμάθηση 

παραδοσιακών χορών των τμημάτων του για το σχολικό έτος 2016-2017 κάθε Τρίτη 4.00 – 

8.00 μ.μ., Παρασκευή 4.300 – 9.30 μ.μ. και Σάββατο 10.00 π.μ. – 14.00 μ.μ. και 8.30 μ.μ. – 

9.30 μ.μ., με την προϋπόθεση ότι ο χώρος του Γυμναστηρίου θα παραδίδεται κάθε φορά 

καθαρός, τακτοποιημένος και χωρίς φθορές, ώστε να χρησιμοποιείται την επόμενη μέρα για το 

μάθημα της Γυμναστικής. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το αίτημα του αθλητικού 

σωματείου «Όμιλος Αντισφαίρισης Πολυγύρου Χαλκιδικής», το αίτημα του Συλλόγου Γονέων 

και Κηδεμόνων του 3
ου

 Δημοτικού Σχολείου Πολυγύρου, την υπ’ αριθ. 270/19-10-2016 θετική 

εισήγηση της Δ/ντριας του Δημοτικού Σχολείου Γαλάτιστας, την με αριθ. Πρωτ. Φ.6.128/19-

10-2016 θετική εισήγηση του Δ/ντη του Δημοτικού Σχολείου Καλυβών, την με αριθ. Πρωτ. 

784/25-10-2016 θετική εισήγηση του Δ/ντη του 1
ου

 Γυμνασίου Πολυγύρου, την με αριθ. Πρωτ. 

828/11-11-2016 θετική εισήγηση του 1
ου

 Γυμνασίου Πολυγύρου, τις διατάξεις της περ.17 της 
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παρ.4 του άρθρου 94 του νόμου 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση και μετά από 

διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Την παραχώρηση χώρου – γραφείου στο Δημαρχείο Πολυγύρου στο αθλητικό 

σωματείο «Όμιλος Αντισφαίρισης Πολυγύρου Χαλκιδικής» για τις ανάγκες του 

σωματείου και συγκεκριμένα στον ισόγειο χώρο το γραφείο Νο 2. 

 Την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του 3
ου

 Δημοτικού Σχολείου 

Πολυγύρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου για α) την 

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016 για την διοργάνωση του Χριστουγεννιάτικου 

Φεστιβάλ, β) την 21
η
 Φεβρουαρίου για την διοργάνωση του παιδικού 

αποκριάτικου χορού, γ) τον Μάιο για την έκθεση βιβλίου, η οποία θα 

διαρκέσει μία βδομάδα και δ) στις 15 Ιουνίου για την διοργάνωση τελετής 

λήξης 

 Την παραχώρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου 

Γαλάτιστας για  μαθήματα μπαλέτου στα πλαίσια δραστηριοτήτων του 

συλλόγου, κάθε Τρίτη: απόγευμα, Σάββατο: πρωί έως 31-12-2016. 

 Την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου 

Καλυβών στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής 

Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδας κατά τις ημερομηνίες 

Πέμπτη 1-12-2016 και ώρες 17:00-22:00 και Παρασκευή 2-12-2016 και ώρες 

17:00-22:00 

 Την παραχώρηση χρήσης του Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών 

(Σ.Ε.Φ.Ε.) του 1ου Γυμνασίου Πολυγύρου για στο Δ.ΙΕΚ Χαλκιδικής για την 

πραγματοποίηση των εργαστηριακών μαθημάτων των καταρτιζομένων της 

ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» στα πλαίσια του έτους κατάρτισης 2016-17 

και για τα εξάμηνα Α΄ και Β΄, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 15:00 έως 18:20, 

με την προϋπόθεση ότι ο χώρος του Σ.Ε.Φ.Ε. θα παραδίδεται κάθε φορά 

καθαρός, τακτοποιημένος και χωρίς φθορές, ώστε να χρησιμοποιείται την 

επόμενη μέρα για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών του Γυμνασίου. 
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 Την παραχώρηση χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του 1
ου

 Γυμνασίου 

Πολυγύρου στον Αθλητικό Χορευτικό Όμιλο Πολυγύρου «Η ΕΛΠΙΣ» για την 

προπονητική άσκηση και εκμάθηση παραδοσιακών χορών των τμημάτων του 

για το σχολικό έτος 2016-2017 κάθε Τρίτη 4.00 – 8.00 μ.μ., Παρασκευή 4.300 

– 9.30 μ.μ. και Σάββατο 10.00 π.μ. – 14.00 μ.μ. και 8.30 μ.μ. – 9.30 μ.μ., με 

την προϋπόθεση ότι ο χώρος του Γυμναστηρίου θα παραδίδεται κάθε φορά 

καθαρός, τακτοποιημένος και χωρίς φθορές, ώστε να χρησιμοποιείται την 

επόμενη μέρα για το μάθημα της Γυμναστικής 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 389/2016 
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 23-11-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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