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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 
 Στον Πολύγυρο, σήμερα μία (1) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Πολυγύρου, 
ύστερα από την με αριθ. 4/28.1.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. 
Δημητρίου Ζαγγίλα του Λεωνίδα, 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  Ονοματεπώνυμο   

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Δημητριάδης Χρήστος 
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Χλιούμης Ανδρέας 
3 Βορδός Χρήστος 16 Μπογδάνος Κων/νος 
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Ευαγγελινός Δημήτριος 
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σιμώνης Ιωάννης 
6 Σαράντη Μαρία 19 Λαφαζάνης Βασίλειος 
7 Ζούνη Στέλλα 20 Σταμούδης Ελευθέριος 
8 Πύρρος Ιωάννης 21 Καπλάνης Θωμάς 
9 Πλιάκος Αστέριος 22 Βαγιωνάς Αθανάσιος 
10 Λακρός Αλέξανδρος 23 Αβέρης Αθανάσιος 
11 Σοφοτάσιος Χρήστος 24 Παρθενιώτης Νικόλαος 
12 Βουλγαράκης Χρυσόστομος   
13 Κοντογιώργης Δημήτριος   

 
 ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  
     Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

και παραβρέθηκε οι Πρόεδροι των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ.: α) Ρόκου Άννα, 
Πολυγύρου, β) Βαγιωνάς Κωνσταντίνος, Ολύνθου, γ) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη, δ) 
Μελανδίνος Ιωακείμ, Βραστάμων, ε) Σαραφίδης Αναστάσιος, Ορμύλιας. 

 
Αριθμός θέματος: 15ο  Παραχώρηση έκτασης για την εγκατάσταση υπαίθριας 

ψηφιακής μονάδας στην περιοχή «Πατελιδά» του Δήμου 
Πολυγύρου 

Αριθμός Απόφασης : 60  
 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, έδωσε τον λόγο 
στον δημοτικό σύμβουλο κ. Λιόντα Γεώργιο, ο οποίος ανέφερε: «με το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 
528/3979/01-10-2010 έγγραφό του ο ΟΤΕ μας ενημέρωσε ότι προτίθεται να αναβαθμίσει την 
τηλεπικοινωνιακή υποδομή του οικισμού «Πατελιδάς» του Δήμου Πολυγύρου, με την 
εγκατάσταση υπαίθριας ψηφιακής μονάδας που έχει την δυνατότητα παροχής και ευρυζωνικών 

1 Γκολόης Γεώργιος 
2 Μπάτσιος Αστέριος 
3 Δήμητσας Δημήτριος 
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συνδέσεων (ADSL) και να αποξηλώσει τον φορητό οικίσκο από τον οποίο τηλεφωνοδοτείται ο 
οικισμός γιατί βρίσκεται μέσα σε ιδιωτικό χώρο. 
 Για τον λόγο αυτό μας ζητά να του παραχωρήσουμε δύο τετραγωνικά μέτρα περίπου 
για την εγκατάσταση της υπαίθριας ψηφιακής μονάδας διαστάσεων 2 μέτρα μήκος Χ 0,60 
πλάτος Χ 2 μέτρα ύψος (2Χ0,60Χ2) στον οικισμό «Πατελιδάς» του Δήμου Πολυγύρου. 
 Ο χώρος που μας προτείνουνε να τους παραχωρήσουμε πρέπει να τηρεί τις εξής 
προϋποθέσεις: 
Α) να είναι κοντά στο δίκτυο της ΔΕΗ χωρίς να απαιτούνται κολώνες για τη σύνδεση του 
ρεύματος, 
Β) να είναι κοντά στα ζευκτικά καλώδια που θα συνδέουν την ψηφιακή μονάδα με τα ψηφιακά 
κέντρα Πολυγύρου και Γερακινής 
Γ) να μην εμποδίζεται η διέλευση των κατοίκων». 
          Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 
528/3979/01-10-2010 έγγραφο του ΟΤΕ, το άρθρο 185 παρ. 2 του Ν. 3463/06 και μετά από 
διαλογική συζήτηση, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α 
 

 Την παραχώρηση έκτασης διαστάσεων 2 μέτρα μήκος Χ 0,60 πλάτος 
(2Χ0,60) στον οικισμό «Πατελιδάς» του Δήμου Πολυγύρου, η οποία θα πληρεί τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
Α) να είναι κοντά στο δίκτυο της ΔΕΗ χωρίς να απαιτούνται κολώνες για τη 
σύνδεση του ρεύματος, 
Β) να είναι κοντά στα ζευκτικά καλώδια που θα συνδέουν την ψηφιακή μονάδα με 
τα ψηφιακά κέντρα Πολυγύρου και Γερακινής 
Γ) να μην εμποδίζεται η διέλευση των κατοίκων». 
 

 
 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 60/2011 

 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 
Ακριβές απόσπασμα 
Πολύγυρος 3 -2-2011 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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