
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 19/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με 

αριθ. 19/23.10.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, 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 Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Τσινάς Αργύριος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 16 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Κανταράς Αναστάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Παπούλιος Ιωάννης 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Λαφαζάνης Βασίλειος 

6 Γκλάβας  Γεώργιος 20 Ματθαίου Αθανάσιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ξάκης Ιωάννης 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ζιούπου Άννα 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Χριστιανού Αγγελική 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Δημητριάδης Χρήστος 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25 Πάνος Ιωακείμ 

12 Σαράντη Μαρία    

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

2 Δέας Παύλος 

 

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 ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσακιώρης,  ο Πρόεδρος της Δ.Κ. 

Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς, ο Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, η 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Φωτεινή Μπόλματη ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης 

Νικόλαος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Γκαρανάτσιος Χρήστος. 

 

Αριθμός θέματος:16ο  Εξέταση αίτησης κατοίκου Ταξιάρχη για την 

τοποθέτηση ξύλων στο χώρο του κοινοτικού πάρκινγκ 

Αριθμός Απόφασης :316  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 16ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, τόνισε: «To Τοπικό Συμβούλιο Ταξιάρχη με την υπ’ αριθμ. 

31/2014  κατά πλειοψηφία απόφασή του ζητά, την παραχώρηση χώρου στο Δημοτικό πάρκινγκ 

Ταξιάρχη για τοποθέτηση ξύλων, μετά από αίτηση του κ. Καρανταγλή Χρήστου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 967 του Αστικού Κώδικα κοινόχρηστα πράγματα (πράγματα 

κοινής χρήσεως) είναι ιδίως τα νερά με ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόμοι, οι πλατείες, οι 

γιαλοί, τα λιμάνια και οι όρμοι, οι όχθες πλεύσιμων ποταμών, οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες 

τους. 
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Χαρακτηριστικό στοιχείο των κοινοχρήστων χώρων είναι ότι δικαίωμα χρήσης επ' 

αυτών έχει ευρύτερος αριθμός προσώπων και ότι στοιχείο της είναι η εξυπηρέτηση του 

δημοσίου συμφέροντος. 

Ως κοινόχρηστοι θεωρούνται κατά την έννοια του άρθρου 967 ΑΚ όχι μόνον οι εθνικοί 

δρόμοι αλλά οι επαρχιακοί καθώς και οι δημοτικοί δόμοι, τα πεζοδρόμια και τα κράσπεδα. 

Κοινής χρήσης είναι επίσης και οι πεζόδρομοι (2 παρ. 1 ΚΟΚ). Οι πλατείες, όπως και οι 

δημοτικοί δρόμοι - πεζόδρομοι, είναι επίσης κοινής χρήσεως και αποτελούν προεκτάσεις ή 

συνέχειες των δρόμων, ανήκουν δε όπως οι δημοτικοί δρόμοι στην κυριότητα του οικείου 

ΟΤΑ. Προς την πλατεία εξομοιώνεται κατά το άρθρο 2 εδ. α΄ του ΝΔ. 17-7-1923 «περί σχεδίου 

πόλεων» και ο χώρος που διαμορφώνεται σε άλσος ή κήπο κλπ. 

Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της 

χρήσεως, καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.  

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ.443/2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πολυγύρου, με θέμα 

τον κανονισμό χρήσης κοινόχρηστων χώρων, δεν προβλέπεται η παραχώρηση χρήσης χώρου 

του δημοτικού πάρκινγκ για τοποθέτηση ξύλων. 

Το δημοτικό πάρκινγκ είναι χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και δεν μπορεί να 

θεωρηθεί κοινόχρηστος χώρος. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να παραχωρηθεί, οπότε 

απορρίπτουμε την αίτηση. 

Τον λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωάννης Ξάκης, ο οποίος ζήτησε να κάνει ο 

Δήμος διευκόλυνση στον αιτούντα, καθώς έχει κινητικά προβλήματα. 

Ο κ. Δήμαρχος απήντησε ότι δεν είναι λογικό να νοικιάζουμε πάρκινγκ καθώς δεν 

επαρκεί το κοινοτικό, και μετά να δίνουμε άδεια σε κάτοικο του χωριού για να τοποθετήσει 

ξύλα. Θα προκαλέσουμε προηγούμενο και θα ανοίξουμε τους ασκούς του Αιόλου. 

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των δημοτικών συμβούλων, της Προέδρου του Ταξιάρχη 

και του κ. Δημάρχου, όπου ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Αναστάσιος 

Κανταράς δήλωσε ότι απέχει την συζήτησης καθώς δεν μπορεί να μπει σε διαδικασία 

διερεύνησης της κατάστασης, και η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική 

Χριστιανού δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, καθώς έχει επιφυλάξεις για τις αποφάσεις της 

συγκεκριμένης  Τοπικής Κοινότητας που είναι όλες κατά πλειοψηφία και απορρίπτονται από το 

δημοτικό συμβούλιο. 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ. 31/2014 απόφαση 

της Τοπικής Κοινότητας Ταξιάρχη,  και μετά από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κ α τ  ά     π λ ε ι ο ψ η  φ ί α  

Απορρίπτει την αίτηση του κ. Καρανταγλή Χρήστου του Ιωάννη, κατοίκου 

Ταξιάρχη για την τοποθέτηση ξύλων στο χώρο του κοινοτικού πάρκινγκ. 

Επί της απόφασης μειοψήφησε η μείζονα και ελάσσονα μειοψηφία, για τους λόγους 

που αναφέρονται στην εισήγηση. 

             Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 316/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 24-11-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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