
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 Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Αβέρης Αθανάσιος
2 Δημητριάδης Χρήστος 15 Παρθενιώτης Νικόλαος
3 Βορδός Χρήστος 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Χλιούμης Ανδρέας 17 Καπλάνης Θωμάς
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Ευαγγελινός Δημήτριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Λαφαζάνης Βασίλειος
7 Ζούνη Στέλλα 20 Μπάτσιος Αστέριος
8 Λακρός Αλέξανδρος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
11 Κοντογιώργης Δημήτριος
12 Γκλάβας Γεώργιος
13 Μπογδάνος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ :
1 Πλιάκος 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: 9ο Τοποθέτηση πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας στην οδό 
Ιπποκράτους στον Πολύγυρο (έμπροσθεν του Γ.Ν.Χ.)

Αριθμός Απόφασης : 219

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 8ο θέμα, 
τόνισε τα εξής :«Η παρούσα εισήγηση αφορά στην τοποθέτηση πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας 
οχημάτων,  στην  οδό  Ιπποκράτους  στον  Πολύγυρο,  έμπροσθεν  του  Νοσοκομείου  Χαλκιδικής.  Η 
ανάγκη τοποθέτησης αυτών των πινακίδων προέκυψε έπειτα από την αίτηση – αναφορά που έγινε 
προς τον Δήμο Πολυγύρου με αριθ. πρωτ. Φ28ε/21097/29-9-2011, από τον κ. Αυγουστινάκη Παύλο. 

Σε  αντιμετώπιση  του  προαναφερόμενου  εγγράφου,  που  αφορά  σε  τοποθέτηση  πινακίδων 
ρύθμισης κυκλοφορίας σε δημοτική οδό με σκοπό την ασφάλεια κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων 
αναφέρουμε – προτείνουμε τα παρακάτω:

Η  οδός  Ιπποκράτους είναι  δημοτική  οδός,  όπως  σχεδιάστηκε  από  το  εγκεκριμένο  Ρ.Σ. 
(Ρυμοτομικό Σχέδιο) της Πολεοδομικής Ενότητας Γ’ Ζώνης του Δήμου Πολυγύρου. Η έγκριση του Ρ.Σ. 
έγινε με την υπ’ αριθ. Απ. Νομάρχη 125221/21-10-86 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1233 Δ΄ 31-12-1986.

Τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  αυτού  του  δρόμου  (πλάτος  οδού  16  μ.  διαμορφωμένο 
περίπου 8,0 μ.) αλλά και το γεγονός ότι είναι περιμετρικός ενός Ρ.Σ. παρακινεί τους οδηγούς να 
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κινούνται με υψηλότερες ταχύτητες από αυτές που προβλέπονται βάσει ΚΟΚ για δημοτικούς 
δρόμους  εντός  ορίων  πόλεων.  Επειδή  αυτός  ο  δρόμος  συνεχίστηκε  ως  περιμετρικός  στην 
επέκταση σχεδίου πόλεως στην περιοχή ΄΄Λούκι΄΄ του Δήμου Πολυγύρου και οδηγεί ανατολικά 
στην  έξοδο από την πόλη του Πολυγύρου προς  το  Άγιο  Όρος  χρησιμοποιείται  πλέον από 
περισσότερους διερχόμενους οδηγούς που θέλουν να κινηθούν και προς Άγιο Όρος αλλά και 
προς Σιθωνία. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι για να γίνει ασφαλής η κυκλοφορία σε αυτόν τον 
δρόμο  θα  πρέπει  να  τοποθετηθούν  πινακίδες  ελέγχου  ορίου  ταχύτητας  αλλά  και  άλλες 
προειδοποιητικές  πινακίδες  που  θα  επιστήσουν  την  προσοχή  των  οδηγών  να 
συμπεριφέρονται και να οδηγούν με περισσότερη σύνεση”.

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των μελών του Δ.Σ. όπου αναφέρθηκε η αναγκαιότητα 
τοποθέτησης φαναριού στην περιοχή αλλά και “σαμαριών” που θα περιορίσουν την ταχύτητα 
των διερχομένων οχημάτων.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο  αφού άκουσε  την εισήγηση,  έλαβε  υπόψη του την  εισήγηση και  τις 

προτάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, την ισχύουσα κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου 
Πολυγύρου  (Αρ.  Μελ.  240/2009,  Απ.  Δ.Σ.  Πολυγύρου  253/2009),  και  μετά  από διαλογική 
συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

• Την  Τοποθέτηση πληροφοριακής  πινακίδας  Π-17   στην  είσοδο  της  πόλης  του 
Πολυγύρου από την Εθνική Οδό που έρχεται από την Θεσσαλονίκη. Η πινακίδα 
αυτή θα  δηλώνει την αρχή κατοικημένης περιοχής, της πόλεως του Πολυγύρου.

• Τοποθέτηση  τεσσάρων  (4)  πινακίδων  ορίου  ταχύτητας  50  χλμ.  Ρ –  32  όπως 
προβλέπεται  από  τον  ΚΟΚ,  που  θα  τοποθετηθούν  ανά  δύο  σε  κάθε  ρεύμα 
κυκλοφορίας.

• Τοποθέτηση  τεσσάρων  (4)  πινακίδων  διάβασης  πεζών  Κ-15  σε  κάθε 
διασταύρωση  της  οδού  Ιπποκράτους  από  την  είσοδο   της  πόλης  έως  το 
Νοσοκομείο. 

• Τοποθέτηση τεσσάρων (4) πινακίδων Ρ-2 (STOP) σε κάθε διασταύρωση, στους 
κάθετους  δρόμους  με  την  οδό  Ιπποκράτους.  Κατ’ αυτό  τον  τρόπο  ο  δρόμος 
Ιπποκράτους έχει προτεραιότητα έναντι των κάθετων σ’ αυτόν δρόμων.

• Τοποθέτηση  δύο  (2)  πινακίδων  Ρ-30  για  απαγόρευση  προσπέρασης 
μηχανοκίνητων οχημάτων, μία για κάθε ρεύμα κυκλοφορίας.

• Τοποθέτηση δύο πινακίδων Π-22 που θα πληροφορεί την ύπαρξη Νοσοκομείου για 
αποφυγή οποιονδήποτε μη αναγκαίων θορύβων. Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν 
από μία σε κάθε ρεύμα κυκλοφορίας.

  Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 219/2013

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

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 20-6-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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