
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: 33ο Διοργάνωση 42ου Ράλλυ Θερμαϊκού στον Πολύγυρο
Αριθμός Απόφασης : 243

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.  Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος  το  33ο 
θέμα,  τόνισε  τα  εξής  : «με  την  από   27  Μαϊου  2013  αίτησή  του  ο  Αυτοκινητιστικός  Όμιλος 
Θεσσαλονίκης μας ενημερώνει για το ότι στις 15 & 16 Ιουνίου 2013, διοργανώνει  για 42η χρονιά το 
ράλλυ Θερμαϊκού.

Μας πληροφορεί ότι φέτος, το κέντρο του αγώνα μεταφέρεται στον Πολύγυρο, όπου θα γίνει η 
εκκίνηση, ο τερματισμός και το service park του αγώνα. Έτσι η καρδιά του μηχανοκίνητου σπορ στην 
Ελλάδα  το  Σαββατοκύριακο  15  & 16  Ιουνίου  θα  κτυπά  στον  Πολύγυρο,  60  οδηγοί-αθλητές,  100 
συνοδοί  μέλη  των  ομάδων  τους,  80  μέλη  της  οργανωτικής  επιτροπής,  3  τηλεοπτικά  κανάλια,  4 
ραδιοφωνικοί σταθμοί, 30 διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι και χιλιάδες φίλοι του μηχανοκίνητου σπορ 
θα κινούνται στην Χαλκιδική, στον ρυθμό του 42ου Ράλλυ Θερμαϊκού. 
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Παρακαλεί  λοιπόν  τον  Δήμο  Πολυγύρου, αξιολογώντας  από  εμάς  θετικά  την  οικονομική 
συνεισφορά  του  αγώνα  στις  τοπικές  επιχειρήσεις  αλλά  και  την  προβολή  που  θα  προσφέρει  στην 
ευρύτερη περιοχή, να μας συμπαρασταθείτε προσφέροντας τις παρακάτω διευκολύνσεις και παροχές:

1) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την χρήση των  χώρων που απαιτούνται για το service 
park. ( Οδός Ασκληπιού και κάθετοι δρόμοι, ως επισυναπτόμενο σχέδιο Νο 1 ) Στον χώρο θα 
σταθμεύσουν τα οχήματα συνοδείας των αγωνιζομένων, από το Σάββατο 15/6/2013 ώρα 20:00 
έως Κυριακή 16/6/2013 ώρα 15:00. Οι παραπάνω δρόμοι θα είναι κλειστοί στην κυκλοφορία 
την Κυριακή από ώρα 08:30 έως 15:00.
2)  Έγκριση χρήσης του χώρου του parking στην πλατεία Ηρώων, παραπλεύρως του κτηρίου 
της παλαιάς Νομαρχίας, για την στάθμευση των αγωνιστικών αυτοκινήτων , αμέσως μετά τον 
τερματισμό του αγώνα. Στον χώρο δεν θα επιτρέπεται η είσοδος άλλων οχημάτων την Κυριακή 
από ώρα 12:00 έως 18:00 .
3)   Έγκριση  χρήσης  του  χώρου  μπροστά  από  το  μνημείο  στην  πλατεία  Ηρώων,  για  τον 
τερματισμό  του  αγώνα και  για  την  τελετή  της  απονομής  των  επάθλων  στους  νικητές,  την 
Κυριακή από 12:00 έως 18:00.
4) Παραχώρηση 100 διαχωριστικών κιγκλιδωμάτων για χρήση από Σάββατο πρωί έως Κυριακή 
18:00.
Η  οργανωτική  επιτροπή  σε  ανταπόδοση  των  παραπάνω  διευκολύνσεων  και  παροχών  θα 
ονομάσει τον Δήμο Πολυγύρου, ΜΕΓΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗ και :

Α) Ο Δήμος Πολυγύρου θα αναφέρεται σε όλα τα δελτία τύπου και το λογότυπό του θα εμφανίζεται 
στις αψίδες των ραμπών εκκίνησης και τερματισμού.
Β)  Ο κος Δήμαρχος κι εκπρόσωποί του θα απονείμουν έπαθλα στους νικητές».   
      Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
  Το Συμβούλιο  αφού άκουσε την εισήγηση,  έλαβε  υπόψη την  από   27 Μαϊου 2013 αίτηση του 
Αυτοκινητιστικού Ομίλου Θεσσαλονίκης και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ

• Την  παραχώρηση  κατά  χρήση  της  οδού  Ασκληπιού  και  των  κάθετων  δρόμων  για  το 
service park,

• Την  παραχώρηση  κατά  χρήση  του  παρκινγκ  στην  πλατεία  Ηρώων  παραπλεύρως  του 
κτηρίου της παληάς Νομαρχίας για την στάθμευση των αγωνιστικών οχημάτων μετά τον 
τερματισμό του αγώνα.  Στο χώρο δεν  θα επιτρέπεται  η  είσοδος  άλλων  οχημάτων την 
Κυριακή από ώρα 12:00 έως 18:00.

• Την παραχώρηση κατά χρήση μπροστά από την πλατεία Ηρώων για τον τερματισμό του 
αγώνα και για την τελετή της απονομής των επάθλων στους νικητές, την Κυριακή από 
12:00 έως και 18:00.

• Η παραχώρηση των ανωτέρω χώρων θα γίνει κατόπιν συννενόησης με τον εργολάβο που 
εκτελεί το έργο των αναπλάσεων στο Δήμο Πολυγύρου.

  Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 243/2013

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

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 14-6-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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