
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 5/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι εννέα (29) του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα  
Παρασκευή  και  ώρα  14:00  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Πολυγύρου  συνήλθε  σε 
τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου  Πολυγύρου, 
ύστερα  από  την  με  αριθ.  5/22.3.2013 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 14 Ευαγγελινός Δημήτριος
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Δημητριάδης Χρήστος
3 Βορδός Χρήστος 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Χλιούμης Ανδρέας 17 Βαγιωνάς Αθανάσιος
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Καπλάνης Θωμάς
7 Ζούνη Στέλλα 20 Μπάτσιος Αστέριος
8 Λακρός Αλέξανδρος 21 Παρθενιώτης Νικόλαος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος 22 Γκολόης Γεώργιος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 23 Λαφαζάνης Βασίλειος
11 Κοντογιώργης Δημήτριος
12 Δήμητσας Δημήτριος
13 Μπογδάνος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Κυριάκου Ιφιγένεια
2 Πλιάκος Αστέριος
3 Πύρρος Ιωάννης
4 Αβέρης 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  ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Ορμύλιας, ο κ. Θεολόγης 
Νικόλαος,  Πρόεδρος  Δ.Κ.  Γαλάτιστας  και  ο  κ.  Βαγιωνάς  Κων/νος,  Πρόεδρος  Τ.Κ. 
Ολύνθου.

Αριθμός θέματος:  22ο Παραχώρηση  κατά  χρήση  της  οδού  Γαληνού  για 
διεξαγωγή εξετάσεων υποψηφίων οδηγών δικύκλων

Αριθμός Απόφασης : 134

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 22ο 
θέμα, ανέφερε ότι: “από το νέο έτος μας έχουν ενοχλήσει αυτοί που έχουν Σχολές Οδηγών ότι 
δεν υπάρχει πλέον χώρος για να γίνονται οι εξετάσεις για τα δίκυκλα. Έχει υποδειχτεί από τη 
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Δ/νση  Μεταφορών-  Επικοινωνιών  της  Π.Ε.Χ.  για  το  σκοπό  αυτό  η  οδός  Γαληνού,  ο 
δρόμος.δηλ. που παρεμβάλλεται μεταξύ των κάθετων οδών Γερακίνας και 22ας Απριλίου

Εγώ εναλλακτικά θα ήθελα να προτείνω και το γήπεδο και το κλειστό γυμναστήριο 
Πολυγύρου, γιατί νομίζω ότι εκεί δεν θα εμποδίζαμε την κυκλοφορία και δεν είναι και σε 
κατοικημένη περιοχή”.

Στην συνέχεια  έδωσε τον  λόγο στον  Αντιδήμαρχο κ.  Γεώργιο  Γκλάβα,  ο  οποίος 
τόνισε τα εξής :«Επειδή κι εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να προχωρήσει αυτό για τα μηχανάκια, 
αλλά όμως στη διαδρομή έχω βρει ότι ο δρόμος που προτείνεται αυτή τη στιγμή πρέπει να  
είναι τουλάχιστον 85μ. ”. 

Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Μπογδάνος Κωνσταντίνος:  ο 
οποίος ανέφερε: “Έχουμε μπροστά μας τις διατάξεις, τους νόμους που μας λένε τι πρέπει να 
ορίσουμε;  Εγώ  προσωπικά  δεν  τους  έχω.  Έχω  ένα  έγγραφο  μονάχα  της  Διεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών με την προϋπόθεση ότι αυτοί είναι αρμόδιοι να τα ελέγξουν και 
να  έχουν  δει  τι  προϋποθέσεις  χρειάζεται  ο  συγκεκριμένος  δρόμος  για  να  πάρουμε  εμείς 
απόφαση. 

Αυτοί λοιπόν που είναι υπεύθυνοι και έχουν τις εγκυκλίους, έχουν τους νόμους, μας 
υποδεικνύουν έναν δρόμο ο οποίος σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο δεν τηρείται.  Να αναβληθεί 
και να μας κάνουν συγκεκριμένη εισήγηση”.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χλιούμης Ανδρέας συμφώνησε με την άποψη του   κ 
.Μπογδάνου,  ότι  δηλ.  θα  πρέπει  να  επιστρέψει  το  έγγραφο  με  το  ότι  δεν  τηρεί  τις 
προδιαγραφές,  και να προταθεί άλλος χώρος. 

 Τον λόγο πήρε ο  αρχηγός τηςελάσσονος μειοψηφίας κ.  Θωμάς  Καπλάνης: “Στο 
έγγραφο μέσα αναφέρεται ότι  απαιτείται πίστα. Επομένως δεν μπορούμε να κλείσουμε ένα 
δρόμο μέσα σε κατοικημένη περιοχή ο οποίος έχει και τα μειονεκτήματα που αναφέραμε, δεν 
έχει τις προδιαγραφές. Αλλά δεν μπορούμε και χωρίς να ρωτήσουμε την Τροχαία, μιλάνε εδώ 
θα κλείνουν το δρόμο με κώνους κάποιες ώρες κτλ. οι άνθρωποι.

Εγώ πιστεύω ότι ο χώρος μπροστά στο Κλειστό ενδείκνυται, καθώς δεν έχει κίνηση, 
και θα μπορούσε να γίνει και σχετική διαγράμμιση αν αυτό εξυπηρετεί και να μην υπάρχει  
κανένας κίνδυνος”. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το  Συμβούλιο  αφού  άκουσε  την  εισήγηση,  και  έχοντας  υπόψη  το  με  Αριθ.  Πρωτ.  :  
44016/1391/4-2-2013 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε.Χ. και μετά 
από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

Την αναβολή του θέματος και την επανεξέτασή του κατόπιν νεοτέρας εισήγησης από 
τη  Δ/νση  Μεταφορών  –  Επικοινωνιών  της  Π.Ε.Χ,  όπου  θα  λάβει  υπόψη  της  και  τις 
προτάσεις του Δ.Σ.  για την περιοχή του Κλειστού Γυμναστηρίου Πολυγύρου ή την οδό 
Σταδίου  μπροστά  στο  Δημοτικό  Γήπεδο,  ως  υποψήφιους  χώρους  για  τη  διεξαγωγή 
εξετάσεων υποψηφίων οδηγών δικύκλων

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 134/2013

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

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 10-4-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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