ΑΔΑ: ΒΛΩ1ΩΞΜ-ΙΕΞ
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
της 8/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα τέσσερις (4) του μηνός Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη
και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με
αριθ. 8/240.5.2013 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Επίθετο
Ζαγγίλας
Δημητριάδης
Βορδός
Χλιούμης
Λιόντας
Σαράντη
Ζούνη
Λακρός
Σοφοτάσιος
Βουλγαράκης
Κοντογιώργης
Γκλάβας
Μπογδάνος
ΑΠΟΝΤΕΣ :
1
Πλιάκος

Όνομα
Δημήτριος
Χρήστος
Χρήστος
Ανδρέας
Γεώργιος
Μαρία
Στέλλα
Αλέξανδρος
Χρήστος
Χρυσόστομος
Δημήτριος
Γεώργιος
Κων/νος

Α/Α
14
15
16
17
18
19
20

Επίθετο
Αβέρης
Παρθενιώτης
Σιμώνης
Καπλάνης
Ευαγγελινός
Λαφαζάνης
Μπάτσιος

Όνομα
Αθανάσιος
Νικόλαος
Ιωάννης
Θωμάς
Δημήτριος
Βασίλειος
Αστέριος

Αστέριος

2

Κυριάκου

Ιφιγένεια

3

Πύρρος

Ιωάννης

4

Σταμούδης

Ελευθέριος

5

Γκολόης

Γεώργιος

6

Δήμητσας

Δημήτριος

7

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 δεν παραβρέθηκε κανείς.
Αριθμός θέματος: 5ο

Λήψη απόφασης για χωροθέτηση στάσης ΚΤΕΛ στον
Πολύγυρο (εξ αναβολής)

Αριθμός Απόφασης : 215
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το
5ο θέμα, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος τόνισε τα
εξής :«Υπάρχει ένας Νόμος που διέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση 1 ου και 2ου Βαθμού. Είναι ο
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Νόμος 3852/10. Στο άρθρο 186 στην παράγραφο 5 αναφέρεται στις αρμοδιότητες «μεταφορές
– επικοινωνίες» και λέει ξεκάθαρα στην παράγραφο <4>: “ο καθορισμός των υπεραστικών
γραμμών λεωφορείων καθώς της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος
κάθε λεωφορειακής γραμμής του ΚΤΕΛ. Λόγω αρμοδιότητας πρέπει να πάει το ζήτημα στην
Περιφέρεια. Έγινε παραπομπή του αιτήματος προς την Περιφέρεια και θα πρέπει βάσει του
Νόμου αυτή να αποφασίσει για το σύννομο ή μη του αιτήματός σας. Δεν υπάρχει κανένας
λόγος να μπει ζήτημα και να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου λόγω
αρμοδιότητας πλέον.
Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής : “Ονομάζομαι Αρβανιτίδης
Γεώργιος και είμαι ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής. Το Σταθμαρχείο που βρίσκεται σ’ αυτό
εδώ το σημείο στο πάνω μέρος του Πολυγύρου θέλω να σας ενημερώσω ότι όλη την περίοδο
του χειμώνα για τους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες δεν είναι προσβάσιμος.
Από την άλλη μεριά υπήρχαν – τώρα βλέπω ότι τα έχει μαζέψει ο Δήμος – τα
αδέσποτα σκυλιά. Έχω φτάσει στο σημείο να δώσουμε πάσο ελευθέρας για όλη τη χρονιά σε
τρία άτομα συγκεκριμένα τα οποία επιτέθηκαν τα σκυλιά.
Εμείς ζητάμε σαν ΚΤΕΛ επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη απέναντι από το
περίπτερο, περίπου στα 30-40μ. από την οδό Ασκληπιού που είναι ένας χώρος
προσβάσιμος κοντά στην Αστυνομία και στην Εφορία, για να γίνεται μικρή στάση και
έκσοση εισητηρίων.Το μαγαζί που βρίσκεται σήμερα το ΚΤΕΛ το νοικιάζουμε. Ο χώρος ο
οποίος παρκάρουν τα λεωφορεία είναι δικό μας ο χώρος. Τα λεωφορεία θα παρκάρουν εκεί που
βρίσκεται σήμερα το δικό μας οικόπεδο. Εμείς ζητάμε αυτό εδώ το μαγαζί με το που περνάει
το λεωφορείο, να παίρνουμε τους επιβάτες και να φεύγουμε. Ο χρόνος καθυστέρησης του
λεωφορείου δεν θα ξεπερνάει τα δύο λεπτά. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και στο Ηρώον που είναι
πολύ πιο πολυσύχναστος δρόμος.”.
Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος: “
Σε όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν παλαιότερα τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τώρα την
Αντιπεριφέρεια, όταν πρόκειται για ζητήματα τα οποία άπτονται ζητημάτων καθημερινότητας
των Δήμων και κυρίως των πόλεων και των πρωτευουσών, είτε το Νομαρχιακό Συμβούλιο
παλαιότερα ή τώρα ο Αντιπεριφερειάρχης ζητά την άποψη και του Δήμου. Δεν είναι δυνατόν
δηλαδή ο Αντιπεριφερειάρχης ή η Περιφέρεια να πάρει μια απόφαση περί καθορισμού
Σταθμαρχείου ουσιαστικά γιατί αυτό το οποίο λέει ο Πρόεδρος είναι Σταθμαρχείο. Η έκδοση
εισιτηρίων, τα δέματα κτλ. είναι σταθμαρχείο στην ουσία. Για την τοποθέτηση Σταθμαρχείου
σε ένα σημείο κεντρικό της πόλεως χωρίς να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Δήμου.
Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται και τη δικιά μας θέση και γνωμοδότηση πάνω στο ζήτημα
αυτό. Το έχουμε ξανασυζητήσει κ.Πρόεδρε. Εμείς έχουμε εκφράσει την άποψη ότι δεν μπορεί
αυτό το πράγμα να γίνει επί της συγκεκριμένης οδού, στο κομμάτι αυτό δηλαδή της
επέκταση της Χαριλάου Τρικούπη, ούτε φυσικά και ακριβώς στη διασταύρωση με τον
καινούργιο δρόμο που φτιάχνουμε τώρα την Ασκληπιού, που είναι ο κεντρικότερος δρόμος
και θα είναι ο κεντρικότερος δρόμος του Πολυγύρου ο οποίος στενεύει και με τη διαδικασία
της νησίδας και των πεζοδρομίων.
Και όλα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε αργότερα ή στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο
εμείς έχουμε υποδείξει ότι μπορεί να υπάρξει ένα πρόβλημα στο συγκεκριμένο σημείο που
υπάρχει το Σταθμαρχείο αυτή τη στιγμή αλλά ήταν απόφαση δικιά τους να το πάνε εκεί και να
το αγοράσουν το συγκεκριμένο οικόπεδο στην συγκεκριμένη περιοχή. Δεν τους το έχει
υποδείξει κανένας. Μόνοι τους το πήρανε εκεί. Και μάλιστα τότε επί Δημαρχίας Τζιρίτη έγινε
το ρυμοτομικό, καθορίστηκε η περιοχή εκείνη σαν χώρος Σταθμαρχείου ΚΤΕΛ. Θα μπορούν
λοιπόν αν θέλουν να εξυπηρετηθούν καλύτερα γιατί αντιλαμβανόμαστε και το πρόβλημα της
απομόνωσης εκεί.
Ένα σημείο το οποίο μπορούν να χρησιμεύσει είναι η αρχή της Ασκληπιού από το
δρόμο που ανεβαίνει από τις «Εξι Βρύσες» στο σημείο εκείνο που πράγματι μπορεί να
δημιουργηθεί μια στάση για το ΚΤΕΛ. Σε καμιά περίπτωση όμως επί της οδού Χαριλάου
Τρικούπη και με τη διασταύρωσή της με την Ασκληπιού. Είναι δρόμοι που έχουν κυκλοφορία,
είναι δρόμοι που εξυπηρετούν μαγαζιά, είναι δρόμοι οι οποίοι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί
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να γίνει… Ουσιαστικά δηλαδή είναι Σταθμαρχείο ΚΤΕΛ γιατί αυτό που είπε ο κ.Πρόεδρος για
να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν και δέματα κτλ. είναι στην ουσία Σταθμαρχείο.
Εμείς σε καμιά περίπτωση δεν θα συμφωνήσουμε να γνωμοδοτήσει ο Δήμος μας στο
να γίνει στο συγκεκριμένο σημείο Σταθμαρχείο”.
Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Θωμάς Καπλάνης: “Να
ρωτήσω εσάς κάτι. Εφόσον είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας έχετε διαβιβάσει εσείς το
αίτημα του ΚΤΕΛ στην Αντιπεριφέρεια;Η Αντιπεριφέρεια ζήτησε από εμάς την άποψή μας;
Επομένως αυτή τη στιγμή νομίζω είναι εκ των ουκ άνευ.
Εάν η Αντιπεριφέρεια ζητήσει την άποψή μας και το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Πολυγύρου και το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να εκφράσει την άποψή του
ΒΟΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: “Εμείς μεταφέραμε το αίτημα, δεν είχαμε καμία από κει και
πέρα ενόχληση άλλη”.
ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: “Κύριε Πρόεδρε είναι στη διαχειριστική
αρμοδιότητα του Αντιπεριφερειάρχη να ζητήσει ή να μη ζητήσει. Κανονικά πρέπει να το
ζητήσει. Αλλά εμείς τουλάχιστον σαν Δημοτικό Συμβούλιο και σαν Δημοτική Αρχή μας
ενδιαφέρει το θέμα και μας απασχολεί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή τυπικά ο Νόμος
παρέχει τη δυνατότητα στην Αντιπεριφέρεια να αποφασίσει σχετικά με τις στάσεις και με τα
δρομολόγια του ΚΤΕΛ, να πούμε ότι ένα κεντρικό θέμα που απασχολεί την πόλη του
Πολυγύρου δεν μπορεί παρά να μας ενδιαφέρει ως Δημοτικό Συμβούλιο.
Και σας είπα και άλλη φορά ότι το θέμα του ΚΤΕΛ και γενικότερα της συμπεριφοράς
του ΚΤΕΛ και των δρομολογίων του ΚΤΕΛ θα έπρεπε να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε
και να κάναμε τις παρατηρήσεις μας και τις παρεμβάσεις μας στη διοίκηση του ΚΤΕΛ σε
σχέση με την εξυπηρέτηση των δρομολογίων του Πολυγύρου, την πρωτεύουσα του Νομού η
οποία ουσιαστικά έχει ελάχιστα δρομολόγια για να εξυπηρετείται”.
ΒΟΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: “Ο κύριος Πρόεδρος εδώ κύριε Μπογδάνο ζητεί την στήριξή
σας. Δεν ζήτησε την αρνητική σας θέση. Σας παρακαλώ πολύ να το αφήσουμε το θέμα, να το
χειριστούμε άμα ζητηθεί η γνώμη από την Περιφέρεια. Θεωρώ ότι θα υπάρξει ευαισθησία τότε
να συζητήσουμε αρμοδίως”.
Ακολούθησαν συζητήσεις και στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να
αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, και μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την αναβολή του θέματος μέχρις ότου ζητηθεί η γνώμη του Δ.Σ. από την
Περιφέρεια.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 215/2013
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 10-6-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ

