
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                            

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΙΣΣΟΥ                                                     

                                                                 

                                   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 1/2021 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της  Κοινότητας Ιερισσού του 

Δήμου Αριστοτέλη 

ΘΕΜΑ 1ο : «ΕΛΛΑΔΑ 2021»: Προτάσεις για τους εορτασμούς 200 χρόνων από την επανάσταση 

του 1821  

            Στην Ιερισσό, σήμερα, Παρασκευή  22 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Γραφείο 

 της Κοινότητας Ιερισσού του Δήμου Αριστοτέλη, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της  

 Κοινότητας Ιερισσού του Δήμου Αριστοτέλη, ύστερα από την 940/19-01-2021 έγγραφη 

 πρόσκληση του Προέδρου,  που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  

άρθρο 88 του Ν.3852/2010. 

     Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα  

επτά (7) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Καλαϊτζής Βασίλειος – Πρόεδρος      

2. Μπρέλης Ιωάννης 

3. Χασάπη Πελαγία    

4. Δεσλής Γεώργιος 

5. Λεμπίδας Νικόλαος   

6. Μάρκου Ειρήνη 

    7.Μανωλούδης Δημήτριος          

  

 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

       
 

 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Φαραντοπούλου Χρυσούλα, Διοικητικό υπάλληλο του 

Δήμου Αριστοτέλη 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Συμβουλίου της  Κοινότητας 

 Ιερισσού και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: «ΕΛΛΑΔΑ 2021» 

  Προτάσεις για τους εορτασμούς 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821  

ανέφερε τα εξής: 

Στο πλαίσιο των εορτασμών 200 χρόνων οπό την επανάσταση του 1821 κρίνουμε ότι είναι 

απαραίτητο να ενταχθεί στο επίσημο πρόγραμμα του Ελλάδα 2021 το κυρίαρχο έθιμο του 

Δήμου Αριστοτέλη σε σχέση με την επανάσταση του 1821 που αναβιώνει και τιμά την σφαγή 

Ιερισσιωτών από τους Τούρκους και λαμβάνει χώρα στην τοποθεσία Μαύρο Αλώνι Ιερισσού 

της έδρας του Δήμου, την Τρίτη ημέρα του Πάσχα, (για το 2021 την 4η Μαΐου). Κατά την 

παράδοση, η οποία βεβαιώνεται και ιστορικά στον τόπο αυτόν σκοτώθηκαν 400 Ιερισσιώτες. 

Η αποτρόπαια αυτή πράξη αποτελεί το τελείωμα και το επιμύθιο της ηρωικής όσο και 

δραματικής επανάσταση της Χαλκιδικής και πρέπει να της αποδοθεί η αρμόζουσα τιμή. 

Η Κοινότητα Ιερισσού αποφασίζει: 

Α) Ο Δήμος Αριστοτέλη και η Κοινότητα Ιερισσού να συνεργασθεί  άμεσα με τους φορείς 

της Ιερισσού (Π.Σ.Ι, Κλειγένη, Λ.Μ.Σ.Ι. Καγκελευτό, Σ. Ιερισσιωτών Θεσσαλονίκης κ.λ.π.), 

το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο του Δ.Α. και την Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού για τον 

συντονισμό και πραγματοποίηση των εκδηλώσεων. 



Β) Την αναβάθμιση και τον εξωραϊσμό του Ιστορικού χώρου Μαύρο Αλώνι με την 

κατασκευή νέων καλαίσθητων κιοσκιών, της περίφραξης στη νοτιοδυτική πλευρά και της 

βελτίωσης των οδών πρόσβασης στον ιστορικό  αυτόν χώρο. 

Γ) Την αποδοχή της πρότασης με αρ. πρωτ. 21720 της θεατρικής ομάδας «Ν.Ε.Ρ.Ο.» να τεθεί 

υπό την αιγίδα της Κοινότητας Ιερισσού η πρόθεση της να αφιερώσει την δραστηριότητά της  

για το 2021 στην επέτειο του σπουδαίου αυτού σταθμού της ιστορίας τον εορτασμό της 

συμπλήρωσης διακοσίων (200) χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 

1821. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να τοποθετηθούν. 

   Το λόγο πήρε ο κ. Μπρέλης Ιωάννης (μέλος του συμβουλίου) και είπε ότι συμφωνεί με τα 

παραπάνω. 

   Το λόγο πήρε η κ. Χασάπη Πελαγία (μέλος του συμβουλίου) και είπε ότι συμφωνεί με τα 

παραπάνω. 

   Το λόγο πήρε ο κ. Δεσλής Γεώργιος (μέλος του συμβουλίου) και είπε ότι συμφωνεί με τα 

παραπάνω. 

    Το λόγο πήρε ο κ. Λεμπίδας Νικόλαος   (μέλος του συμβουλίου) και είπε ότι συμφωνεί με 

τα παραπάνω. 

     Το λόγο πήρε η κ. Μάρκου Ειρήνη (μέλος του συμβουλίου) και είπε ότι συμφωνεί με τα 

παραπάνω. 

     Το λόγο πήρε ο κ. Μανωλούδης Δημήτριος (μέλος του συμβουλίου) και είπε ότι συμφωνεί 

με τα παραπάνω. 

 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά.  

    Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ιερισσού έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το 

Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση    

 

                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Α) Ο Δήμος Αριστοτέλη και η Κοινότητα Ιερισσού να συνεργασθεί  άμεσα με τους φορείς 

της Ιερισσού (Π.Σ.Ι, Κλειγένη, Λ.Μ.Σ.Ι. Καγκελευτό, Σ. Ιερισσιωτών Θεσσαλονίκης κ.λ.π.), 

το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο του Δ.Α. και την Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού για τον 

συντονισμό και πραγματοποίηση των εκδηλώσεων. 

Β) Την αναβάθμιση και τον εξωραϊσμό του Ιστορικού χώρου Μαύρο Αλώνι με την 

κατασκευή νέων καλαίσθητων κιοσκιών, της περίφραξης στη νοτιοδυτική πλευρά και της 

βελτίωσης των οδών πρόσβασης στον ιστορικό  αυτόν χώρο. 

Γ) Την αποδοχή της πρότασης με αρ. πρωτ. 21720 της θεατρικής ομάδας «Ν.Ε.Ρ.Ο.» να τεθεί 

υπό την αιγίδα της Κοινότητας Ιερισσού η πρόθεση της να αφιερώσει την δραστηριότητά της  

για το 2021 στην επέτειο του σπουδαίου αυτού σταθμού της ιστορίας τον εορτασμό της 

συμπλήρωσης διακοσίων (200) χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 

1821. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2021 

 

ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας: σχετικά με την στέγαση όλων των  

Κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου Αριστοτέλη στην έδρα του 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Συμβουλίου της  Κοινότητας Ιερισσού 

και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: Απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας : 

σχετικά με την στέγαση όλων των Κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου Αριστοτέλη στην έδρα 

του, ανέφερε τα εξής: 

Με την απόφαση 1445/2020 του Συμβουλίου της  Επικρατείας ορίζεται ρητά ότι οι Κεντρικές 

Υπηρεσίες του Δήμου Αριστοτέλη είναι υποχρεωτικό να στεγάζονται στην έδρα του Δήμου 



και διότι η μέχρι τώρα η στέγαση των υπηρεσιών εκτός έδρας του Δήμου είναι μη νόμιμη το 

Συμβούλιο της Κοινότητας Ιερισσού αποφασίζει: 

Αναθέτει στον πρόεδρο του Συμβουλίου να απευθύνει γραπτή ερώτηση στον Δήμαρχο 

Αριστοτέλη με την οποία θα ζητά το χρονοδιάγραμμα της στέγασης των Υπηρεσιών στην 

Έδρα του Δήμου όπως ο νόμος ορίζει. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να τοποθετηθούν. 

   Το λόγο πήρε ο κ. Μπρέλης Ιωάννης (μέλος του συμβουλίου) και είπε ότι συμφωνεί με τα 

παραπάνω. 

   Το λόγο πήρε η κ. Χασάπη Πελαγία (μέλος του συμβουλίου) και είπε ότι συμφωνεί με τα 

παραπάνω. 

   Το λόγο πήρε ο κ. Δεσλής Γεώργιος (μέλος του συμβουλίου) και είπε ότι συμφωνεί με τα 

παραπάνω. 

    Το λόγο πήρε ο κ. Λεμπίδας Νικόλαος   (μέλος του συμβουλίου) και είπε ότι συμφωνεί με 

τα παραπάνω. 

     Το λόγο πήρε η κ. Μάρκου Ειρήνη (μέλος του συμβουλίου) και είπε ότι συμφωνεί με τα 

παραπάνω. 

     Το λόγο πήρε ο κ. Μανωλούδης Δημήτριος (μέλος του συμβουλίου) και είπε ότι συμφωνεί 

με τα παραπάνω. 

 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά.  

    Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ιερισσού έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το 

Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση    

 

                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Να δοθεί γραπτή απάντηση από τον Δήμαρχο Αριστοτέλη με την οποία θα απαντά για το 

χρονοδιάγραμμα της στέγασης των Υπηρεσιών στην Έδρα του Δήμου όπως ο νόμος ορίζει 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2021 

 

ΘΕΜΑ 3ο : Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Αριστοτέλη 2021 

         

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Συμβουλίου της  Κοινότητας Ιερισσού 

και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διατάξεως Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου 

Αριστοτέλη 2021 ανέφερε τα εξής: 

Στο πρόσφατα ψηφισμένο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2021 με λύπη και 

έντονη ανησυχία παρατηρήσαμε ότι απουσιάζουν σημαντικά έργα στην Κοινότητα Ιερισσού 

για τα οποία υπάρχει χρηματοδότηση. Τα έργα αυτά με τους κωδικούς 64.7336.105, 64.7336. 

106 ενταγμένα και χρηματοδοτούμενα στο  πρόγραμμα ΠΔΕ ΣΑ Ε571 και 63.7336.20 στο 

ΣΑΕ 055 είχαν ενταχθεί από την προηγούμενη Διοίκηση του Δήμου  και υπήρχαν στο 

Τεχνικό Πρόγραμμα του 2020 . Εάν τα παραπάνω έργα δεν έχουν απενταχθεί εκ παραδρομής 

και δεν υπάρχει πρόβλεψη να ενταχθούν συμπληρωματικά στο Τεχνικό πρόγραμμα 

διαμαρτυρόμαστε εντόνως και ζητούμε επαναξιολόγηση του Τεχνικού Προγράμματος  ώστε 

να μην χαθούν σημαντικά έργα για την Ιερισσό. 

Η κοινότητα Ιερισσού Αποφασίζει:   

 Αναθέτει στον πρόεδρο του Συμβουλίου να απευθύνει γραπτή ερώτηση στον Δήμαρχο και 

στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο του Δήμου Αριστοτέλη για τα παραπάνω ερωτήματα και να 

ζητήσει άμεση επανένταξη των παραπάνω έργων.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να τοποθετηθούν. 

   Το λόγο πήρε ο κ. Μπρέλης Ιωάννης (μέλος του συμβουλίου) και είπε ότι συμφωνεί με τα 

παραπάνω. 



   Το λόγο πήρε η κ. Χασάπη Πελαγία (μέλος του συμβουλίου) και είπε ότι συμφωνεί με τα 

παραπάνω. 

   Το λόγο πήρε ο κ. Δεσλής Γεώργιος (μέλος του συμβουλίου) και είπε ότι συμφωνεί με τα 

παραπάνω. 

    Το λόγο πήρε ο κ. Λεμπίδας Νικόλαος   (μέλος του συμβουλίου) και είπε ότι συμφωνεί με 

τα παραπάνω. 

     Το λόγο πήρε η κ. Μάρκου Ειρήνη (μέλος του συμβουλίου) και είπε ότι συμφωνεί με τα 

παραπάνω. 

     Το λόγο πήρε ο κ. Μανωλούδης Δημήτριος (μέλος του συμβουλίου) και είπε ότι συμφωνεί 

με τα παραπάνω. 

 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά.  

    Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ιερισσού έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το 

Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση    

                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να δοθεί γραπτή απάντηση από τον Δήμαρχο Αριστοτέλη και από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο 

του Δήμου Αριστοτέλη με την οποία θα ενημερώνουν για τα παραπάνω ερωτήματα και  

ζητείτε άμεση επανένταξη των παραπάνω έργων. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2021 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 

 

. 

 

 


