Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
της 9/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι πέντε (25) 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. 9/20.6.2013 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 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
Γκολόης
Λιόντας
Σαράντη
Ζούνη
Λακρός
Σοφοτάσιος
Βουλγαράκης
Κοντογιώργης
Κυριάκου
Μπογδάνος

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

ΑΠΟΝΤΕΣ :
1
Παρθενιώτης

Α/Α
14
15
16
17
18
19

Επίθετο
Αβέρης
Καπλάνης
Λαφαζάνης
Μπάτσιος
Σταμούδης
Πλιάκος

Όνομα
Αθανάσιος
Θωμάς
Βασίλειος
Αστέριος
Ελευθέριος
Αστέριος

Νικόλαος

2

Σιμώνης

Ιωάννης

3

Πύρρος

Ιωάννης

4

Γκλάβας

Γεώργιος

5

Χλιούμης

Ανδρέας

6

Δήμητσας

Δημήτριος

7

Βαγιωνάς

Αθανάσιος

8

Ευαγγελινός

Δημήτριος

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:
1ο
έκτακτο
Αριθμός Απόφασης : 245

Μεταφορά του χώρου λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών
Πολυγύρου και Ορμύλιας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το
1ο έκτακτο θέμα, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος
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και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος
έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος τόνισε τα εξής :«Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει η
μεταφορά στην περιοχή του Δημοτικού Σταδίου Πολυγύρου, γιατί τώρα θα ξεκινήσουν οι
αναπλάσεις. Ούτως ή άλλως υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου και της
γνωμοδοτικής επιτροπής. Υπάρχουν τουαλέτες. Εμείς μέχρι να εγκατασταθεί θα κάνουμε και
την οδική πρόσβαση, έδωσα εντολή στον κ.Γκλάβα σήμερα για να στρώσουμε και το δρόμο,
οπότε δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Θα κάνουμε και διαγραμμίσεις εκεί να πάει ο
καθένας ανοιχτά ανά 9μ. όπως προβλέπεται από το Νόμο γιατί άλλος έπαιρνε 15μ. και άλλος
20μ. και να υπάρξει μία τάξη. Προτείνουμε λοιπόν την μεταφορά του χώρου λειτουργίας της
Λαϊκής Αγοράς του Πολυγύρου με τον όρο να ολοκληρωθούν άμεσα οι αναγκαίες
παρεμβάσεις.
Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος:
“Τα έργα υποδομής τα οποία χρειάζεται, το έχουμε συζητήσει το θέμα αρκετές φορές, βλέπω
ότι σήμερα έχουν έρθει και αποφάσεις γνωμοδοτικής επιτροπής της επιτροπής λαϊκών αγορών.
Τυπικά η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Εμείς σήμερα παίρνουμε απόφαση σαν
Δημοτικό Συμβούλιο και λέμε ότι συμφωνούμε η μεταφορά να γίνει στο συγκεκριμένο χώρο.
Το θέμα είναι τα έργα υποδομής, η οδική σύνδεση, η πρόσβαση που πρέπει να υπάρχει, πότε
προβλέπεται να ολοκληρωθούν; Τα ζητήματα που προέκυψαν σε σχέση με την πρόσβαση στο
Κλειστό Γυμναστήριο και στην οικιστική περιοχή, τα θέματα της τουαλέτας, των χώρων που
θέλουμε να εκμεταλλευτούμε κάτω από τις κερκίδες, τις διαγραμμίσεις κτλ. πότε προβλέπετε
δηλαδή να τελειώσουν και να έχουμε τη μεταφορά;
-κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: “Εκτιμούμε σε 10-15 μέρες. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ιστορία
που πρέπει να τελειώνει, διαιωνίζεται συνεχώς”.
Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Καπλάνης Θωμάς: “Κατ’
αρχήν να πούμε ότι οπωσδήποτε πρέπει η Λαϊκή Αγορά να μεταφερθεί από το σημείο που είναι
σήμερα σε κάποιο άλλο σημείο. Δεδομένο.
Σε κάθε όμως περίπτωση το σημείο το οποίο επιλέγεται είναι δύσκολο, όσον αφορά
κατ’ αρχήν την πρόσβαση ατόμων που μένουν στην ανατολική και νότια πλευρά του
Πολυγύρου και που κατά κύριο λόγο είναι ηλικιωμένα άτομα.
Ένα δεύτερο θέμα σημαντικό και έχει να κάνει με την περιοχή, είναι ότι το σημείο
εκείνο είναι ένας στενόμακρος δρόμος, που οδηγεί στο γήπεδο και περνάει μπροστά από τις
κερκίδες και πηγαίνει προς την Παναγία. Μετά το γήπεδο υπάρχουν αρκετές κατοικίες,
άνθρωποι οι οποίοι μένουν μόνιμα εκεί. Σήμερα είναι η μοναδική οδός πρόσβασης. Κάποιος
που θέλει να πάει στο σπίτι του πηγαίνει μόνο από κει. Ανέφερε πριν ο Δήμαρχος όσο μιλούσε
ο κ.Μπογδάνος, κάποιον άλλο δρόμο. Ο μεν ένας είναι από το Κλειστό Γυμναστήριο να
κατέβει σε ένα δρόμο που έχει μεγάλη κλίση πολύ στενό και μετά από ένα κομμάτι γύρω στα
500μ. χωματόδρομο σε οδηγεί περίπου στο 3 ο Δημοτικό Σχολείο, η δε δεύτερη διέξοδος είναι
να φτάσεις περίπου μέχρι την Παναγία και από κει να ανέβεις έναν χωματόδρομο ο οποίος σε
βγάζει στου κ.Βογιατζή το βενζινάδικο, όπως βγαίνουμε από τον Πολύγυρο για Θεσσαλονίκη.
Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα σηκωθεί από τις 6.00 το
πρωϊ το Σάββατο και μένει σε εκείνη την περιοχή να φύγει από το σπίτι του.
Και λέω, αν παρ’ ελπίδα υπάρχει ένα περιστατικό σοβαρό, πάθει κάποιος κάτι και
πρέπει να περάσει ένα ασθενοφόρο, τόσο στενός που είναι ο δρόμος, και θα καταληφθεί είναι
βέβαιο εκατέρωθεν από πάγκους αλλά και από κόσμο ο οποίος θα περνάει, είναι βέβαιο ότι δεν
θα μπορέσει να περάσει. Μια φωτιά, οτιδήποτε έκτακτο, και μιλάμε για πάνω από δέκα σπίτια,
δέκα οικογένειες που ζουν εκεί πέρα οι οποίοι θα είναι αποκλεισμένοι από τις 6.00 το πρωϊ
μέχρι τις 3.00 το μεσημέρι.
Υπάρχει λοιπόν επίσης ένα πρόβλημα γιατί το Σάββατο υπάρχουν συνήθως αθλητικές
εκδηλώσεις είτε από πολύ νωρίς, είτε το μεσημέρι όπου πρέπει να χρησιμοποιείται ο χώρος
αυτός και δεν θα υπάρχει πρόσβαση στο σημείο που είναι τα αποδυτήρια.
Τρίτον, είπατε για τις τουαλέτες. Είναι φύση αδύνατο να μπορέσουμε να
χρησιμοποιήσουμε τις τουαλέτες του σταδίου, αλλά μόνο αυτές που είναι κάτω από τις
κερκίδες. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει κάποιος υπάλληλος του Δήμου να είναι εκεί,
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γιατί φανταστείτε θα υπάρχει πρόσβαση στο γήπεδο μέσα για πολλές ώρες και είναι βέβαιο ότι
και ατύχημα πρέπει να προλάβουμε και ενδεχομένως κάποιους οι οποίοι χωρίς να το σκεφτούν
θα κάνουν και κάποια πράγματα που δεν πρέπει μέσα στο γήπεδο (να λερώσουν, να πετάξουν
πράγματα κτλ.)
Τον λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βορδός: “Όπως είπε ο κ. Μπογδάνος είναι
μονόδρομος η λύση με τα μειονεκτήματα αλλά και με τα πλεονεκτήματα που έχει. Οικιστικά
δεν έχουμε μεγάλο πληθυσμό, άρα λοιπόν δεν θα έχουμε οχλήσεις, δεν θα έχουμε άλλα
ζητήματα”.
Τον λόγο πήρε η δημοτική σύμβουλος κ. Ιφιγένεια Κυριάκου, η οποία και πρότεινε νέα
τοποθεσία μεταφοράς της Λαϊκής Αγοράς στον δρόμο κάτω από τα νέα Δικαστήρια, αλλά δεν
συζητήθηκε εκτενώς.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει ομόφωνα για την μεταφορά
του χώρου λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Πολυγύρου λαμβάνοντας υπόψη τις
επιφυλάξεις του κ. Καπλάνη αλλά και την μεταφορά του χώρου λειτουργίας της Λαϊκής
Αγοράς Ορμύλιας, διότι στην περιοχή εκείνη ξεκινούν οι αναπλάσεις της Ορμύλιας.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το απόσπασμα πρακτικού
10/22-05-2013 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα Λαϊκών Αγορών, την υπ' αριθ.
17/2012 απόφαση του Συμβουλίου Δ.Κ. Πολυγύρου, την υπ' αριθ. 49/2012 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πολυγύρου, την υπ' αριθ. 21/2013 απόφαση του
Συμβουλίου Δ.Κ. Ορμύλιας, και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Ομόφωνα
1. Την μεταφορά του χώρου λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Πολυγύρου στην περιοχή
του Δημοτικού Σταδίου Πολυγύρου, με την προϋπόθεση να γίνει διαγράμμιση του
χώρου, να γίνουν τα απαραίτητα έργα υποδομής (τουαλέτες, οδική πρόσβαση), και
να υπάρχει πρόσβαση κατά την λειτουργία της Λαϊκής τόσο στο Τ.Ε.Λ. Πολυγύρου
όσο και στο Κλειστό Γυμναστήριο Πολυγύρου.
2. Την μεταφορά του χώρου λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Ορμύλιας στον δρόμο
που ξεκινά από την οικία Ντάλντου Μιχαήλ και Γκαρλή Παύλου μέχρι την οικία
Φιλίππου Μιχαήλ, θα στρίβει αριστερά και θα φτάνει μέχρι την οικία Μπούιντα
Κωνσταντίνου και δεξιά από την οικία Βλιάλη Αναστασίου μέχρι την οικία
Κολλαρά Νικολάου.
Σημειώνονται οι επιφυλάξεις του κ. Καπλάνη.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 245/2013
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 8-7-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ

