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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 5/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας
του Δήμου Πολυγύρου
Στη Γαλάτιστα και στο Δημοτικό Γραφείο σήμερα την 25η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, ημέρα
της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8587/21-052015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δ.Κ. κ. Σειρά Εμμανουήλ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε μελών βρέθηκαν παρόντες :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Σειράς Εμμανουήλ
Πρόεδρος
2. Μαλάμης Κατάκαλος
Τοπικός Σύμβουλος
3. Πανέλα Αντιγόνη
Τοπική Σύμβουλος
4. Γιαλιάς Νικόλαος
Τοπικός Σύμβουλος
5. Μαλάκος Βασίλειος
Τοπικός Σύμβουλος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν o αντιδήμαρχος κ. Λακρός Αλέξανδρος και οι δημοτικοί σύμβουλοι
Σιδέρης Νικόλαος, Παπούλιος Ιωάννης και Ματθαίου Αθανάσιος.
Επίσης, παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Κουνάδος Αθανάσιος για την τήρηση των πρακτικών.
Αριθμός θέματος : 3ο τακτικό Απόφαση-ψήφισμα για το κλείσιμο του Α.Τ. Γαλάτιστας
Αριθμός απόφασης : 23
Ο πρόεδρος κ. Σειράς εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έφερε υπόψη του τοπικού
συμβουλίου σχέδιο ψηφίσματος αναφορικά με τη λήψη απόφασης κατά του κλεισίματος του Α.Τ.
Γαλάτιστας, το κείμενο του οποίου έχει ως εξής:
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου επισημαίνει την πλήρη
αντίθεση του στο κλείσιμο του Α.Τ. Γαλάτιστας για τους εξής λόγους:
Το ζήτημα της ασφάλειας και το αίσθημα της προστασίας του πολίτη είναι από τα σοβαρότερα
ζητήματα που απασχολούν την τοπική μας κοινωνία. Κλείνοντας το Α.Τ. Γαλάτιστας θα υπάρχει ελλιπής
αστυνόμευση και θα δημιουργηθούν προβλήματα πολλαπλών παραβατικών συμπεριφορών. Επιπλέον, θα
θέλαμε να τονίσουμε ότι η περιοχή αστυνόμευσης του Α.Τ. Γαλάτιστας καλύπτει μεγάλη γεωγραφική
περιοχή της Χαλκιδικής, ξεκινώντας από το Γαλαρινό έως τη Μαραθούσα καλύπτοντας δύο πρώην δήμους.
Ακόμη, η στέγαση του τμήματος γίνεται σε δημόσιο κτίριο οπότε δεν επιβαρύνει με επιπλέον έξοδα τον
προϋπολογισμό της αστυνομίας.
Καλούμε την κυβέρνηση να επανεξετάσει το ζήτημα όπως επίσης και όλους τους φορείς, συλλόγους,
δήμο και κατοίκους, να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου, λαμβάνοντας υπόψη
το σχέδιο ψηφίσματος που κατατέθηκε από τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Να εκδώσει το παρακάτω ψήφισμα:
Το ζήτημα της ασφάλειας και το αίσθημα της προστασίας του πολίτη είναι από τα σοβαρότερα
ζητήματα που απασχολούν την τοπική μας κοινωνία. Κλείνοντας το Α.Τ. Γαλάτιστας θα υπάρχει
ελλιπής αστυνόμευση και θα δημιουργηθούν προβλήματα πολλαπλών παραβατικών συμπεριφορών.
Επιπλέον, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η περιοχή αστυνόμευσης του Α.Τ. Γαλάτιστας καλύπτει μεγάλη
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γεωγραφική περιοχή της Χαλκιδικής, ξεκινώντας από το Γαλαρινό έως τη Μαραθούσα καλύπτοντας
δύο πρώην δήμους. Ακόμη, η στέγαση του τμήματος γίνεται σε δημόσιο κτίριο οπότε δεν επιβαρύνει
με επιπλέον έξοδα τον προϋπολογισμό της αστυνομίας.
Καλούμε την κυβέρνηση να επανεξετάσει το ζήτημα όπως επίσης και όλους τους φορείς,
συλλόγους, δήμο και κατοίκους, να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή.
Και παρακαλεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθ. 23/2015.
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή
Υπογραφές
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΕΙΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

