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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: 16ο  Προτάσεις για τοποθέτηση πινακίδας Ρ13, φυσικών εμποδίων 

(κολωνάκια), μπάρας, καθρέπτη ασφάλειας κυκλοφορίας και 
παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης μπροστά στο ξενοδοχείο 

«Μαρέλια» στον Πολύγυρο 
Αριθμός Απόφασης : 61  

 
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, ανέφερε ότι: 

«Υπάρχει απόφαση της δημοτικής κοινότητας η οποία προτείνει στα αρμόδια διοικητικά 
όργανα του Δήμου, να εκδώσουν διοικητικές πράξεις για τα κατωτέρω: α) τοποθέτηση 
πινακίδας P 13 στο φωτογραφείο της Ασβεστά Ευγενίας, β) τοποθέτηση φυσικών εμποδίων 

1 Γκολόης Γεώργιος 
2 Μπάτσιος Αστέριος 
3 Δήμητσας Δημήτριος 
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(κολωνάκια) στην στροφή του δρόμου στην βόρεια πλευρά του Δημαρχείου, εκεί που 
βρίσκεται το άγαλμα του Αριστοτέλη, γ) τοποθέτηση μπάρας στην είσοδο του ΚΕΠ του Δήμου 
Πολυγύρου, δ) τοποθέτηση καθρέφτη ασφάλειας κυκλοφορίας στη θέση « Ψυγείο » στον 
Πολύγυρο και ε) παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης μπροστά στο ξενοδοχείο «Μαρέλια» 
στον Πολύγυρο.   
 Η μπάρα την οποία θέλουμε να τοποθετήσουμε, αφορά την είσοδο του πεζοδρόμου από 
την πίσω πλευρά του δημαρχείου, αριστερά όπως είναι το ΚΕΠ, γιατί παρκάρουν αυτοκίνητα 
συνεχώς και όπως γνωρίζετε από τον Νόμο στην είσοδο και στην έξοδο του πεζοδρόμου, 
απαγορεύεται το παρκάρισμα. Από την πάνω πλευρά, ο πεζόδρομος είναι συνεχώς κλειστός, 
από εκεί αν έχετε προσέξει.  
 Όσον αφορά στην παραχώρηση μια θέσης στάθμευσης μπροστά στο ξενοδοχείο 
«Μαρέλια», υπάρχουν πελάτες οι οποίοι πάρα πολλές φορές θέλουν να κατεβάσουν πράγματα 
για να ανεβούν στο ξενοδοχείο και σταματάνε πάρα πολύ μακριά από αυτό. 
 Και όσον αφορά στον καθρέπτη ασφαλείας, αφορά στον δρόμο που είναι το «Ψυγείο» 
που λέγαμε, η διασταύρωση εκείνη που είναι αρκετά επικίνδυνη. Συνηγορεί και το Τοπικό 
Συμβούλιο». 
 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της μείζονος μειοψηφίας κ. 
Κωνσταντίνο Μπογδάνο, ο οποίος ανέφερε: «Καλό είναι να ρωτήσουμε και την Τροχαία για 
αυτά τα θέματα, γιατί πολλές φορές παίρνουμε αποφάσεις, όπως γνωρίζετε και στο 
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και ακυρώνονται αυτές γιατί διαφωνούσε η Τροχαία. 
 Καλή είναι η εισήγηση από την μεριά του Τοπικού Συμβουλίου και είναι καλό το ότι 
ασχολείται με τα ζητήματα του Πολυγύρου και κάνει και προτάσεις, τους συγχαίρουμε για 
αυτό ότι άρχισε να ασχολείται με τα ζητήματα της καθημερινότητας του Πολυγύρου. 
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απήντησε ότι ήδη η κα. Ρόκκου επικοινώνησε με τον διευθυντή 
της Τροχαίας για να γίνει μια γενική συζήτηση για τα θέματα αυτά.  
 Ο κ. Μπογδάνος συνέχισε: «όσον αφορά στην τοποθέτηση καθρέφτη ασφάλειας 
κυκλοφορίας στη θέση « Ψυγείο » στον Πολύγυρο, εγώ προσωπικά το είχα θέσει και στο 
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Παρόλο που υπάρχουν οι οδικές σημάνσεις υπάρχει ένα 
πρόβλημα εκεί, διότι υπάρχει ένα διαφορετικό υψόμετρο από αυτούς που έρχονται από την 
πλευρά των Βραστών και υπάρχει πρόβλημα ορατότητας. Θα ήθελα μια εξήγηση για αυτό που 
λέτε τα κολωνάκια στην στροφή του δρόμου που είναι μπροστά στο άγαλμα. 
 Εδώ έχουμε ένα γενικότερο ζήτημα όσον αφορά δηλαδή την πρόσβαση μας προς το 
δημοτικό μέγαρο. 
 Θα ήθελα να επισημάνω πάλι και να προσθέσω σε αυτά, την τοποθέτηση δεύτερου 
καθρέπτη στην είσοδο του Πολυγύρου από την πλευρά της Γερακινής στο μικρό εκκλησάκι 
του Αγίου Φανουρίου, όπου βγαίνοντας από κάτω από τα «Αμπαράδικα», υπάρχει μεγάλο 
πρόβλημα καθώς δεν βλέπουμε αυτούς που έρχονται από τον Πολύγυρο».  
 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της ελάσσονος μειοψηφίας 
κ. Θωμά Καπλάνη, ο οποίος ανέφερε: «κ. Πρόεδρε όταν λέτε μπροστά στο άγαλμα εννοείτε 
στο οδόστρωμα κάτω; Εκεί που υπάρχει ανάμεσα στις δυο πλαστικές, στους ωροδείκτες τους 
δυο πριν; Νομίζω ότι δεν εμποδίζει, μια θέση εκεί δεν εμποδίζει, ίσα, ίσα που εξυπηρετεί, μέσα 
στον δρόμο. Εκεί θα δημιουργήσουμε πρόβλημα.  
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απήντησε ότι έχει επισημάνει και η τροχαία, ότι σταματάνε πάρα 
πολλοί ακριβώς στην στροφή και μπορεί να γίνει ατύχημα.  
 Ο κ. Καπλάνης απήντησε ότι επειδή πάει δεύτερος να παρκάρει υπάρχει πρόβλημα, 
διαφορετικά ένα αυτοκίνητο χωράει άνετα.  
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., αφού δεσμεύτηκε ότι θα το δούνε ξανά το θέμα ζήτησε από το 
σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση έλαβε υπόψη τα άρθρα 82 & 83 του Ν. 
3852/2010 & μετά από διαλογική συζήτηση    
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την τοποθέτηση των παρακάτω: 
α) πινακίδας P 13 στο φωτογραφείο της Ασβεστά Ευγενίας,  
β) φυσικών εμποδίων (κολωνάκια) στην στροφή του δρόμου στην βόρεια 

 πλευρά του  Δημαρχείου, εκεί που βρίσκεται το άγαλμα του Αριστοτέλη,  
γ) μπάρας στην είσοδο του ΚΕΠ του Δήμου Πολυγύρου,  
δ) καθρέφτη ασφάλειας κυκλοφορίας στη θέση « Ψυγείο » στον Πολύγυρο  
ε) καθρέφτη ασφάλειας κυκλοφορίας στη είσοδο του Πολυγύρου από την 

 πλευρά της  Γερακινής στο μικρό εκκλησάκι του «Αγίου Φανουρίου» στον 
 Πολύγυρο και 

στ) παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης μπροστά στο ξενοδοχείο 
 «Μαρέλια» στον Πολύγυρο. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 61/2011. 
 

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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