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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

 της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

 Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 12/25.5.2012 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, 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 δεν παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 18 Πύρρος  Ιωάννης 

2 Γκλάβας Γεώργιος 19 Σιμώνης Ιωάννης 

3 Βορδός Χρήστος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 21 Χλιούμης  Ανδρέας 

5 Λιόντας  Γεώργιος 22 Καπλάνης Θωμάς 

6 Σαράντη Μαρία 23 Γκολόης Γεώργιος 

7 Ζούνη Στέλλα 24 Βαγιωνάς  Αθανάσιος 

8 Αβέρης Αθανάσιος 25 Παρθενιώτης  Νικόλαος 

9 Πλιάκος Αστέριος    

10 Λακρός Αλέξανδρος    

11 Σοφοτάσιος Χρήστος    

12 Βουλγαράκης Χρυσόστομο    

13 Κοντογιώργης Δημήτριος    

14 Δήμητσας Δημήτριος    

15 Δημητριάδης Χρήστος    

16 Μπογδάνος Κων/νος    

17 Μπάτσιος  Αστέριος    

      

         ΑΠΟΝΤΕΣ : Ευαγγελινός Δημήτριος, Σταμούδης Ελευθέριος. 

  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 ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος 

Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας κ. Θεολόγης Νικόλαος, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. 

Άννα Ρόκου, ο Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας Μεταμόρφωσης κ. Ανδρέας Μαχαίρας και ο 

Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας Γεροπλατάνου Σεραφείμ Δημήτριος. 

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 47
ο
 θέμα, 

έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Αλέξανδρο Λακρό, ο οποίος ανέφερε: «με το με 

αριθ. Πρωτ. 528/982/ 18-04-2012 έγγραφό του ο ΟΤΕ, μας ενημερώνει ότι ως Οργανισμός 

προτίθεται να αναβαθμίσει τις Τηλεπικοινωνιακές υποδομές των οικισμών Καλυβών, Ολύνθου 

και Πλανών, με την εγκατάσταση υπαίθριων ψηφιακών μονάδων που έχουν τη δυνατότητα 

παροχής  ευρυζωνικών συνδέσεων.   

Αριθμός θέματος : 47
ο
  Λήψη απόφασης για εγκατάσταση υπαίθριων ψηφιακών 

μονάδων στους οικισμούς Καλυβών, Ολύνθου και 

Πλανών 

Αριθμός Απόφασης : 224  

ΑΔΑ: Β41ΛΩΞΜ-ΠΜΦ
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 Με την παρούσα επιστολή που όλοι οι συνάδελφοι έχετε στα χέρια σας, παρακαλείται 

το Δ.Σ. να μελετήσει την δυνατότητα να τους χορηγήσει χώρο ενός τετραγωνικού μέτρου 

περίπου πάνω στα πεζοδρόμια για την εγκατάσταση των υπαίθριων ψηφιακών μονάδων 

διαστάσεων 1,80 μέτρα μήκος X 0,50 μέτρα πλάτος X 1,50 μέτρα ύψος, στους οικισμούς  

Καλυβών, Ολύνθου και Πλανών. 

Οι χώροι που προτείνουνε από τον ΟΤΕ να τους χορηγήσουμε πρέπει να τηρούν τις εξής 

προϋποθέσεις: 

α) Οι θέσεις να διευκολύνουν τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση των 

καμπινών. 

β) Να είναι κοντά στα ζευκτικά  καλώδια που θα συνδέουν τις ψηφιακές μονάδες με τα ψηφιακά 

κέντρα Γερακινής, Αγίου Μάμα  και Μεταγκιτσίου, αντίστοιχα. 

γ) Να υπάρχει η δυνατότητα της εύκολης σύνδεσης με τους υπαίθριους κατανεμητές του ΟΤΕ που 

βρίσκονται στους οικισμούς. 

δ) Να μην εμποδίζεται η διέλευση των πεζών.  

 Συνημμένα υπάρχουνε σκαριφήματα των χώρων που προτείνουνε να γίνει η 

εγκατάσταση των υπαίθριων ψηφιακών μονάδων, οι οποίοι φυσικά τηρούν όλες τις πιο πάνω 

προϋποθέσεις. 

 Κατόπιν αυτών και με γνώμονα το αμοιβαίο συμφέρον παρακαλούν το σώμα να 

εξετάσει θετικά την πρότασή τους και να τους διαθέσει τους προτεινόμενους από αυτούς 

χώρους, καθώς με αυτήν την κίνησή μας θα εξυπηρετηθούν καλύτερα από τηλεπικοινωνιακής 

άποψης οι κάτοικοι των οικισμών Καλυβών, Ολύνθου και Πλανών.  

 Έχοντας την πεποίθηση ότι είναι ένα μέτρο που ο Δήμος μπορεί να το λάβει άμεσα, με 

σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής, παρακαλώ το σώμα να 

αποφασίσει θετικά σχετικά με την ανωτέρω πρόταση. 

 Το δημοτικό συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το με αριθ. 

Πρωτ. 528/982/ 18-04-2012 έγγραφο του ΟΤΕ και μετά από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α 

 

 Την παραχώρηση κατά χρήση στον ΟΤΕ χώρου ενός τετραγωνικού μέτρου 

περίπου πάνω στα πεζοδρόμια για την εγκατάσταση των υπαίθριων ψηφιακών μονάδων 

διαστάσεων 1,80 μέτρα μήκος X 0,50 μέτρα πλάτος X 1,50 μέτρα ύψος, στους οικισμούς  

Καλυβών, Ολύνθου και Πλανών. 

 Ο ακριβής χώρος τοποθέτησης σημειώνεται στο σκαρίφημα που συνοδεύει την 

παρούσα απόφαση. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 224/2012 

       

 Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

Πολύγυρος 31- 5 – 2012 

M.E. ΔΗΜΑΡΧΟY 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΖΑΓΓΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: Β41ΛΩΞΜ-ΠΜΦ


