
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

 της 6/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα μία (31) του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα 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. 6/26.3.2014 

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 Καπλάνης Θωμάς 

2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Λαφαζάνης Βασίλειος 

3 Παπανικολάου Ευτυχία 16 Σιμώνης Ιωάννης 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Βαγιωνάς  Αθανάσιος 

5 Λιόντας  Γεώργιος 18   

6 Σαράντη Μαρία 19   

7 Ζούνη Στέλλα 20   

8 Λακρός Αλέξανδρος 21   

9 Σοφοτάσιος Χρήστος 22   

10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 23   

11 Δημητριάδης Χρήστος 24   

12 Κοντογιώργης Δημήτριος 25   

13 Μπογδάνος Κων/νος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1 Αβέρης Αθανάσιος 

2 Πλιάκος Αστέριος 

3 Χλιούμης Ανδρέας 

4 Γκολόης Γεώργιος 

5 Πύρρος Ιωάννης 

6 Σταμούδης Ελευθέριος 

7 Βορδός Χρήστος 

8 Ευαγγελινός Δημήτριος 

9 Μπάτσιος Αστέριος 

10 Παρθενιώτης Νικόλαος 

 

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 η κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, και ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, 

Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

Αριθμός θέματος:6ο έκτακτο Άδεια Τοποθέτησης πινακίδων Ρ72 εντός οικισμού 

Πολυγύρου 

Αριθμός Απόφασης :79  

 
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 6ο 

έκτακτο θέμα, μετά και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του 

θέματος, ανέφερε ότι: «Κατόπιν αιτημάτων που κατατέθηκαν στον Δήμο, το Δ.Σ. με την υπ’ αριθ. 

228/2007 απόφασή του, προέβη στην τοποθέτηση πινακίδων Ρ72 (χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για 
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συγκεκριμένα οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια) εντός της πόλης 

του Πολυγύρου, και συγκεκριμένα: 

 στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 25, μπροστά στην οικία της Αγγελικής Τζίκα, για το Ι.Χ. 

αυτοκίνητό της με αριθμό κυκλοφορίας ΧΚΕ 9402, για την διευκόλυνση της μετακίνησης της 

κόρης της Μαρίας Τσερβελή. 

 στην οδό Ανθεμούντος 11, μπροστά στην οικία της Ραλλού Φιλίππου, για το Ι.Χ. αυτοκίνητό της 

με αριθμό κυκλοφορίας ΧΚΗ 8441, για την διευκόλυνση της μετακίνησης της ίδιας και 

 στην οδό Ανθεμούντος 9, μπροστά στην οικία της Αικατερίνης Φιλίππου, για το Ι.Χ. αυτοκίνητό 

της με αριθμό κυκλοφορίας ΑΡΚ 9556, για την διευκόλυνση της μετακίνησης της ίδιας. 

 Με τις υπ’ αριθ. 4183-4184/6-3-2014 αιτήσεις τους οι κ. κ. Ραλλού Φιλίππου και 

Αικατερίνη Φιλίππου αντίστοιχα, ζητούν επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 228/2007 απόφασης  του Δ.Σ., 

ως προς το κομμάτι που τις αφορά, διότι έχουν αλλάξει οχήματα και έχουν διαφορετικούς αριθμούς 

κυκλοφορίας. Κατά τα άλλα η υπ’ αριθ. 228/007 απόφαση Δ.Σ. παραμένει ως έχει». 

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.  

     Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τις υπ’ αριθ. 4183-4184/6-3-2014 

αιτήσεις των κ. κ. Ραλλού Φιλίππου του Αντωνίου και Αικατερίνη Φιλίππου του Αντωνίου αντίστοιχα, 

την θετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α 

 

 Επικαιροποιεί την  υπ’ αριθ. 228/2007 απόφασης του Δ.Σ., εγγράφοντας στα 

απαραίτητα στοιχεία το νέο αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων των δύο 

παραπάνω αιτούντων. 

 Εγκρίνει την τοποθέτηση πινακίδων Ρ72 (χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για 

συγκεκριμένα οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική 

άδεια) εντός της πόλης του Πολυγύρου και συγκεκριμένα: 

-  στην οδό Ανθεμούντος 11, μπροστά στην οικία της Ραλλού Φιλίππου, για το 

Ι.Χ. αυτοκίνητό της με αριθμό κυκλοφορίας ΧΚΜ 9125, για την διευκόλυνση 

της μετακίνησης της ίδιας και 

 στην οδό Ανθεμούντος 9, μπροστά στην οικία της Αικατερίνης Φιλίππου, για το 

Ι.Χ. αυτοκίνητό της με αριθμό κυκλοφορίας ΧΚΝ 3696, για την διευκόλυνση της 

μετακίνησης της ίδιας. 

         Για την τοποθέτηση των πινακίδων, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έρθουν 

σε επαφή με την αρμόδια υπάλληλο, προκειμένου να τοποθετηθούν σε μέρος που να 

μην εμποδίζει τους γείτονες  και την διέλευση των οχημάτων. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 79/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 16 -4-2014 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 
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