
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 19/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή (30η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 19/26.10.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. 

Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο 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 προσκλήθηκε 

και 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 19 Τσινάς Αργύριος 

2 Βορδός Χρήστος 20 Χριστιανού Αγγελική 

3 Ζούνη Στέλλα 21 Ματθαίου Αθανάσιος 

4 Ματέας Γεώργιος 22 Ξάκης Ιωάννης 

5 Κυριάκου Ιφιγένεια    

6 Κοντογιώργης Δημήτριος    

7 Δέας Παύλος    

8 Σαράντη Μαρία    

9 Λακρός Αλέξανδρος    

10 Λιόντας  Γεώργιος    

11 Καραφουλίδης  Αναστάσιος     

12 Σιμώνης Ιωάννης    

13 Βασιλάκης  Αθανάσιος    

14 Γκλάβας Γεώργιος    

15 Κανταράς Αναστάσιος    

16 Παπούλιος Ιωάννης    

17 Λαφαζάνης Βασίλειος    

18 Πάνος Ιωακείμ    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Δημητριάδης Χρήστος 

2 Ζιούπου Άννα 

3 Ζαβράκογλου Άγγελος 

4 Φυλαχτός Χρήστος 

5 Σιδέρης 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 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος 

της Δ.Κ Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βραστάμων κ. Ιωακείμ 

Μελανδίνος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος και ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Δουμπιών κ. Αθανάσιος Γεραντζής. 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πάνος Ιωακείμ αποχώρησε στη συζήτηση των έκτακτων 

θεμάτων και δεν επανήλθε μέχρι το πέρας της συνεδρίασης. 
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Αριθμός θέματος: 1ο  Λήψη απόφασης για σήμανση πεζόδρομου στο ύψος 

του Λαογραφικού Μουσείου στον Πολύγυρο 

Αριθμός Απόφασης :380  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 1ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριος Ζαγγίλας, ο οποίος 

τόνισε: «Στο Δήμο Πολυγύρου κατατέθηκε αίτηση της κ. Βούλτσιου Δήμητρας με την οποία 

ζητά σήμανση πεζοδρόμου εντός του Πολυγύρου.  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ28ε/8715/24-8-2015 εισήγηση της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου «στο Πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής υπάρχει 

πεζόδρομος, ο οποίος δεν είναι προσβάσιμος από αυτοκίνητα από την πλευρά της οδού 

Καραγκάνη, λόγω της κατασκευής των πεζοδρομίων στα πλαίσια του έργου «Αστικές  

Αναπλάσεις στον Πολύγυρο» αλλά είναι προσβάσιμος από την οδό Κωνσταντινουπόλεως ώστε 

να  εξυπηρετούνται τα υπόγεια γκαράζ των οικοδομών στην περιοχή.  

Συνεπώς στον συγκεκριμένο πεζόδρομο μπορούν να τοποθετηθούν πινακίδες 

απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης (συνημμένο σχέδιο), έτσι ώστε να εισέρχονται τα 

οχήματα χωρίς να τους επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση επί του πεζόδρομου προς 

αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων κατά την έξοδο από τα γκαράζ των οικοδομών.  

Επίσης σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1016/49/400 - / 01 – 09-2015 έγγραφο της 

Τροχαίας Πολυγύρου υπάρχει σύμφωνη γνώμη ως προς την τοποθέτηση πινακίδων Ρ - 40 

(Απαγορεύεται η  στάση και η στάθμευση) εκατέρωθεν σε κάθε είσοδο του πεζόδρομου επί της 

οδού Κωνσταντινουπόλεως, ώστε να γίνεται αντιληπτό ότι απαγορεύεται η στάση - στάθμευση 

και στα δυο άκρα του πεζόδρομου καθώς και στο κομμάτι που καταλήγει στην οδό 

Καραγκάνη, όπως επίσης προτείνει και την τοποθέτηση πινακίδων Ρ-55 (Οδός υποχρεωτικής 

διέλευσης πεζών -πεζόδρομος απαγορευμένης της διέλευσης άλλων εκτός πεζών, οχημάτων 

άμεσης ανάγκης και οχημάτων για την είσοδο -έξοδο σε παρόδιες ιδιοκτησίες) σε κάθε είσοδο, 

από την οδό Κωνσταντινουπόλεως και την οδό Καραγκάνη. 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου με την υπ’ αριθ. 45/2015 

απόφασή του και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 120/2015 απόφασή της 

γνωμοδοτούν θετικά ως προς τη σήμανση του πεζόδρομου ανάμεσα  στην οδό 

Κωνσταντινουπόλεως και στην οδό Καραγκάνη στο ύψος του Λαογραφικού Μουσείου, 

σύμφωνα με το έγγραφο της Τροχαίας Πολυγύρου» . 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 45/2015 απόφαση 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, την υπ’ αριθ. 120/2015 απόφαση της 

Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής και μετά από διαλογική συζήτηση,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την τοποθέτηση πινακίδων Ρ-55 (Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών -πεζόδρομος 

απαγορευμένης της διέλευσης άλλων εκτός πεζών, οχημάτων άμεσης ανάγκης και 

οχημάτων για την είσοδο -έξοδο σε παρόδιες ιδιοκτησίες) σε κάθε είσοδο, από την οδό 

Κωνσταντινουπόλεως και την οδό Καραγκάνη. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 380/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 17-11-2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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