
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 της 11/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή ογδόη (28
η
) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, 

ημέρα Τετάρτη 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. 11/24.7.2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μαρία 

Σαράντη, 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 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Κανταράς Αναστάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Παπούλιος Ιωάννης 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Λαφαζάνης Βασίλειος 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20 Ξάκης Ιωάννης 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ζιούπου  Άννα 

8 Σαράντη Μαρία 22 Τσινάς Αργύριος 

9 Δημητριάδης Χρήστος 23 Ματθαίου Αθανάσιος 

10 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  24 Πάνο  Ιωακείμ 

11 Φυλαχτός Χρήστος 25 Χριστιανού Αγγελική 

12 Σιδέρης Νικόλαος 26   

13 Κυριάκου Ιφιγένεια    

14 Λιόντας  Γεώργιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δέας Παύλος 

2 Γκλάβας  Γεώργιος 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης,  ο Πρόεδρος της 

Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος 

Κλαμούρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γεροπλατάνου κ. Δημήτριος Σεραφείμ και ο Πρόεδρος 

της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, κ. Ιωάννης Καγιακεϊσίδης. 

 

Αριθμός θέματος :3
ο
  Πρόσκαιρη απαγόρευση κυκλοφορίας – στάθμευσης 

οχημάτων στο τοπικό διαμέρισμα Μεταμόρφωσης 

Αριθμός Απόφασης : 207  

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 3
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό ο οποίος 

τόνισε τα εξής: «Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, υποβλήθηκε από την πλευρά του Τοπικού 

Συμβουλίου Μεταμόρφωσης, αίτημα για το κλείσιμο του κεντρικού δρόμου του χωριού για 

την χρονική περίοδο 1-8-2017 έως 6-8-2017, οπότε και θα γίνουν οι πανηγυρικές εκδηλώσεις 

της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, για: 

Α) το ύψος της στάσης του ΚΤΕΛ μέχρι την κεντρική πλατεία,  

Β) του δρόμου της κεντρικής πλατείας και τους παραλιακούς δρόμους  

Γ) από την κεντρική πλατεία μέχρι την θέση «Ροδιά», 
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και την απαγόρευση της κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων από ώρα 20:00 μ.μ. έως 

00:30 λόγω του μεγάλου όγκου των επισκεπτών και προσκυνητών, της αυξημένης κίνησης 

οχημάτων και πεζών και για την αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήματος. 

Για λόγους δημοσίου συμφέροντος εισηγούμαι να γίνει δεκτό το σχετικό αίτημα με 

εφαρμογή του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 παραγ. 1 περιπτώσεις Γ4 και Γ5. 

Το Δ.Σ. μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε 

υπόψη του την θετική εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου και όλα τα έγγραφα, την γνώμη του 

παρευρισκόμενου Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης και τις διατάξεις του 

άρθρου 75 του Ν. 3463/06  παραγ. 1 περιπτώσεις Γ4 και Γ5 και το σχετικό τοπογραφικό 

διάγραμμα που κατατέθηκε από τον Πρόεδρο του Τ.Σ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει την απαγόρευση της κυκλοφορίας και στάθμευσης οποιουδήποτε 

οχήματος κατά τις χρονικές περιόδους 1-8-2017 έως 6-8-2017 » από ώρα 20:00 

μ.μ. έως 00:30 για την εξυπηρέτηση των τοπικών συμφερόντων και του 

δημοσίου εν γένει συμφέροντος και κύρια για την ασφάλεια πεζών και 

τροχοφόρων, στα παρακάτω σημεία: 
 Α) το ύψος της στάσης του ΚΤΕΛ μέχρι την κεντρική πλατεία,  

Β) του δρόμου της κεντρικής πλατείας και τους παραλιακούς δρόμους  

Γ) από την κεντρική πλατεία μέχρι την θέση «Ροδιά», 

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης για την 

πιστή εφαρμογή της απόφασης αυτής, σε συνεργασία με την αρμόδια Τροχαία 

της περιοχής ή το οικείο Αστυνομικό Τμήμα. Η δε απόφαση αυτή να 

κοινοποιηθεί και στην Δ/νση Αστυνομίας 
 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 207/2017 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 28-7-2017 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

κ.δ.α. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡΔΟΣ 
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