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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

 της 5/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

 Στον Πολύγυρο, σήμερα δύο (2) του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα 

Παρασκευή 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. 5/24.2.2012 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 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 Ευαγγελινός Δημήτριος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 19 Σιμώνης Ιωάννης 
3 Βορδός Χρήστος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 21 Σταμούδης Ελευθέριος 
5 Λιόντας  Γεώργιος 22 Καπλάνης Θωμάς 
6 Σαράντη Μαρία 23 Γκολόης Γεώργιος 
7 Ζούνη Στέλλα 24 Αβέρης Αθανάσιος 
8 Πύρρος Ιωάννης 25 Παρθενιώτης Νικόλαος 
9 Πλιάκος Αστέριος 26 Μπάτσιος  Αστέριος 
10 Λακρός Αλέξανδρος    

11 Σοφοτάσιος Χρήστος    

12 Βουλγαράκης Χρυσόστομο    

13 Κοντογιώργης Δημήτριος    

14 Δήμητσας Δημήτριος    

15 Δημητριάδης Χρήστος    

16 Χλιούμης Ανδρέας    

17 Μπογδάνος Κων/νος    

      

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

Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης κ. Μαχαίρας Ανδρέας, η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Πολυγύρου κ. Ρόκου Άννα και ο Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας Βάβδου κ. Τυροβούζης Ιωάννης.  

        Μετά την συζήτηση του 1
ου

 τακτικού θέματος αποχώρησε ο κ. Μπογδάνος Κων/νος. 

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 4
ο
  

  

κατεπείγον θέμα, και εφόσον πήρε την διαβεβαίωση τόσο από τον κ. Δήμαρχο όσο και από το 

σώμα ότι ομόφωνα συμφωνούν να συζητηθεί το θέμα ως έκτακτο ανέφερε τα εξής : «Υπάρχει 

κάποιος ιδιώτης ο οποίος έχει καταλάβει τμήματα αγροτικού δρόμου που ιδιοκτησιακά 

ανήκουν σε εμάς. 

 Έχουμε την εισήγηση εδώ της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας, η οποία αφορά στην 

κατάληψη τιμημάτων ενός  αγροτικού δρόμου που βρίσκεται στο αγρόκτημα Μεταμόρφωσης 

1 Βαγιωνάς Αθανάσιος 

Αριθμός θέματος :4
ο
 κατεπείγον Κατάληψη τμημάτων αγροτικού δρόμου στη 

Μεταμόρφωση 

Αριθμός Απόφασης : 65  

ΑΔΑ: Β4Ω0ΩΞΜ-ΞΕΥ



2 

 

του Δήμου Πολυγύρου. Ο αγροτικός δρόμος βρίσκεται μεταξύ των κληροτεμαχίων 503,504 

και 501 που φαίνεται να ανήκουν στον κ. Τσεσμελή Αλέκο και στην ιδιοκτησία του 

οικοδομικού συνεταιρισμού Δασκάλων, όπως απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό 

διάγραμμα που συνέταξε ο Κυπριώτης Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Πολυγύρου 

 Ο κ. Τσεσμελής Αλέκος φαίνεται να έχει καταλάβει τμήματα του αγροτικού δρόμου σε 

τρία διαφορετικά σημεία. Στο πρώτο σημείο που περιγράφεται με τα στοιχεία α, β,γ,δ-α 

εμβαδού  Ε = 70,71 τ.μ. έχει κατασκευάσει τσιμεντένια περίφραξη εντός του αγροτικού 

δρόμου. 

 Στο δεύτερο σημείο που περιγράφεται δια των στοιχείων ε, ζ, η, θ-ε εμβαδού Ε = 30,53 

τ.μ. έχει τοποθετήσει ένα παλαιό καράβι εντός του πλάτους του δρόμου, το οποίο το 

χρησιμοποιεί ως pool bar στον αίθριο χώρο της πισίνας. 

 Στο τρίτο και τελευταίο σημείο που περιγράφεται δια των στοιχείων ι, κ, λ, μ, ν, 

ξ,ο,π,ρ,σ-ι εμβαδού Ε = 397,30 τ.μ. όπου έχει καταληφθεί ο αγροτικός δρόμος από υφισταμένη 

συρμάτινη περίφραξη. 

 Θα πρέπει λοιπόν το Δ.Σ Πολυγύρου να αποφανθεί για τις ενέργειες που θα πρέπει να 

ακολουθήσει ο Δήμος, προκειμένου να απομακρυνθούν οι κατασκευές από τον αγροτικό 

δρόμο ο οποίος είναι στην κυριότητα του Δήμου Πολυγύρου και αποτελεί την μοναδική 

πρόσβαση προς την παραλία στην περιοχή. 

 Τον λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος ανέφερε: «Κάναμε προσπάθειες να το λύσουμε 

το θέμα συμβιβαστικά, μας έδωσε υποσχέσεις ότι πράγματι θα εγκαταλείψει ο συγκεκριμένος 

τον χώρο, αλλά δυστυχώς δεν φεύγει. 

Προτείνουμε λοιπόν να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο να εκδοθεί πρωτόκολλο 

διοικητικής αποβολής εις βάρος του, να γίνει κάθε άλλη απαιτούμενη τυχόν δικαστική ενέργεια 

για την αποβολή του από τον συγκεκριμένο χώρο και να υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά στον 

εισαγγελέα Χαλκιδικής για κατάληψη δημόσιου χώρου, γιατί εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

δημοσίου.  

 Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά». 

 Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, έλαβε υπόψη την έκθεση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Να εκδοθεί Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής εις βάρος του κ. Τσεσμελή 

Αλέκου 

 Να γίνει κάθε άλλη απαιτούμενη δικαστική ενέργεια για την αποβολή του 

αντιδίκου (καταληψία) 

 Να υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Πλημ/κών  Χαλκιδικής 

για κατάληψη δημόσιου χώρου. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 65/2012 

 

       Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

Πολύγυρος 6 - 3 – 2012 

M.E. ΔΗΜΑΡΧΟY 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΖΑΓΓΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: Β4Ω0ΩΞΜ-ΞΕΥ


