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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 5/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοσιπέντε (25) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα
Παρασκευή 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. 5/21.2.2011 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
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Ζαγγίλας Δημήτριος
Γκλάβας Γεώργιος
Βορδός Χρήστος
Κυριάκου Ιφιγένεια
Λιόντας Γεώργιος
Σαράντη Μαρία
Ζούνη Στέλλα
Πύρρος Ιωάννης
Πλιάκος Αστέριος
Λακρός Αλέξανδρος
Σοφοτάσιος Χρήστος
Βουλγαράκης Χρυσόστομος
Κοντογιώργης Δημήτριος

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Δημητριάδης Χρήστος
Χλιούμης Ανδρέας
Μπογδάνος Κων/νος
Ευαγγελινός Δημήτριος
Σιμώνης Ιωάννης
Λαφαζάνης Βασίλειος
Σταμούδης Ελευθέριος
Καπλάνης Θωμάς
Γκολόης Γεώργιος
Αβέρης Αθανάσιος
Παρθενιώτης Νικόλαος
Μπάτσιος Αστέριος

1
Δήμητσας Δημήτριος
2
Βαγιωνάς Αθανάσιος
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)
Μαχαιράς Ανδρέας, Μεταμόρφωσης, γ) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη, δ) Μελανδίνος Ιωακείμ,
Βραστάμων, ε) Σαραφίδης Αναστάσιος, Ορμύλιας, στ) Τυροβούζης Ιωάννης, Βάβδου.
Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση συζητήθηκαν όλα τα κατεπείγοντα θέματα και μέχρι το υπ’
αριθ.16ο τακτικό θέμα, που αφορούσε στις συγχωνεύσεις σχολικών επιτροπών Β/θμιας
εκπαίδευσης.
Η συνεδρίασης διεκόπη με την συμφωνία όλων των δημοτικών συμβούλων να συνεχιστεί σε
συνεδρίαση της Δευτέρας 28 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 19:00, καθώς λόγω της σοβαρότητας και
της φύσης των θεμάτων παρατάθηκε η συζήτηση κατά πολύ. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η
συζήτηση των θεμάτων αυτών άρχισε και τελείωσε κατά την τελευταία αυτή συνεδρίαση, αφού πρώτα
ο Πρόεδρος ενημερώσει το σώμα για τα όσα συζητήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση.
ΑΠΟΝΤΕΣ

Αριθμός θέματος: 21ο
Αριθμός Απόφασης : 98

Τοποθέτηση πινακίδων Ρ40 (απαγορεύεται η στάση και η
στάθμευση) στην είσοδο παρόδιας ιδιοκτησίας στην οδό
Αριστείδου 17 και στην οδό Παύλου Μελά 27

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, έδωσε τον λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Γκλάβα, ο οποίος ανέφερε: «Ύστερα από την με Αριθ. Πρωτ.:
1354/31-1-2011 αίτηση του κ. Κίτσιου Βασιλείου του Αντωνίου για τοποθέτηση πινακίδας
1

2

Ρ40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) έμπροσθεν της οικίας του στην οδό Αριστείδου
17 καθώς την είσοδο της οικείας του τη χρησιμοποιεί ως είσοδο-έξοδο πάρκινγκ της
μοτοσυκλέτας του, προτείνουμε την τοποθέτηση της πινακίδας Ρ40 ( απαγορεύεται η στάση
και η στάθμευση ) στην ανωτέρω θέση.
Επίσης είχαμε και μια προφορική αίτηση του κ. Στοιβαχτάρη Εμμανουήλ, ο οποίος
επιθυμεί τοποθέτηση πινακίδας Ρ40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) έμπροσθεν της
οικίας του στην οδό Παύλου Μελά 27, καθώς τα σταθμευμένα αυτοκίνητα εμποδίζουν την
προσέλευσή του στην οικία του
Τονίζουμε ότι το κόστος προμήθειας των πινακίδων θα βαραίνει τους ιδιοκτήτες ενώ η
τοποθέτησή τους θα γίνει με την επίβλεψη του αρμόδιου υπαλλήλου του Δήμου».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την με Αριθ. Πρωτ.:
1354/31-1-2011 αίτηση του κ. Κίτσιου Βασιλείου του Αντωνίου, την προφορική αίτηση του
κ. Στιβαχτάρη Εμμανουήλ τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/2010, του άρθρου
52 παρ.1 του Ν. 2696/99 και του άρθρου 34 παρ.3β του Ν. 2094/92 «Κύρωση του Κ.Ο.Κ.», τις
προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ., και μετά από διαλογική συζήτηση
•
•

Αποφασίζει ομόφωνα
Την τοποθέτηση πινακίδας Ρ40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση)
έμπροσθεν της οικίας του κ. Κίτσιου Βασιλείου του Αντωνίου στην οδό
Αριστείδου 17.
Την τοποθέτηση πινακίδας Ρ40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση)
έμπροσθεν της οικίας του Στιβαχτάρη Εμμανουήλ στην οδό Παύλου Μελά
27.

Το κόστος προμήθειας των πινακίδων θα βαραίνει τους ιδιοκτήτες ενώ η τοποθέτησή
τους θα γίνει με την επίβλεψη του αρμόδιου υπαλλήλου του Δήμου.
H παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 98/2011.
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 21 -3-2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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