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ΑΔΑ: ΩΛΚΒΩΞΜ-ΗΙΞ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
της 4/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι μία (21) του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα
Τρίτη 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. 4/17.3.2017 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
Σιδέρης
Νικόλαος
2
Λακρός
Αλέξανδρος
16
Κανταράς
Αναστάσιος
3
Σιμώνης
Ιωάννης
17
Παπούλιος
Ιωάννης
4
Βορδός
Χρήστος
18
Λαφαζάνης
Βασίλειος
5
Ζούνη
Στέλλα
19
Τσινάς
Αργύριος
6
Κοντογιώργης
Δημήτριος
20
Πάνος
Ιωακείμ
7
Ματέας
Γεώργιος
21
Χριστιανού
Αγγελική
8
Φυλαχτός
Χρήστος
22
9
Σαράντη
Μαρία
23
10
Δέας
Παύλος
24
11
Ζαβράκογλου
Άγγελος
25
12
Κυριάκου
Ιφιγένεια
26
13
Λιόντας
Γεώργιος
14
Γκλάβας
Γεώργιος
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1
Καραφουλίδης
Αναστάσιος
2
Δημητριάδης
Χρήστος
3
Βασιλάκης
Αθανάσιος
4
Ζιούπου
Άννα
5
Ξάκης
Ιωάννης
6
Ματθαίου
Αθανάσιος
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 Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος
της Τ.Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος Κλαμούρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ.
Χρήστος Γκαρανάτσιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. Ιωάννης Καγιακεϊσίδης,
και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης.
Αριθμός θέματος : 22ο
Λήψη απόφασης από το Δ.Σ. για την ανάκληση ή μη

της με αριθ. 197/18-12-2009 απόφασης του Ν. Σ.
Χαλκιδικής (οδικό αγροτικό δίκτυο Πολυγύρου –
Ορμύλιας)»
Αριθμός Απόφασης : 86
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εισηγούμενη το 22ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης, και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Αστέριο Ζωγράφο, ο οποίος και
τόνισε τα παρακάτω.
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Όπως καλά γνωρίζετε και σας έχει ήδη γνωστοποιηθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μας στάλθηκε η με αριθ. 29/2017 απόφασή του με την
οποία αποφασίσθηκε να διαβιβασθεί στον Δήμο μας ο φάκελος για την λήψη απόφασης του
Δημοτικού μας Συμβουλίου σε σχέση με την ανάκληση ή μη της με αρ. 197/09 απόφασης, του
πρώην Ν.Σ Χαλ/κής κατ’ εφαρμογή της με αριθ. 200/016 έκθεσης του ΣΕΕΔΔ (Αναγκαστική
απαλλοτρίωση για την κατασκευή του οδικού δικτύου Πολυγύρου – Ορμύλιας).
Από την ανάγνωση των όλων των παραπάνω εγγράφων σε συνδυασμό και με το από 21/11/016
και με αρ. πρωτ. 14/016 έγγραφο του προϊσταμένου της νομικής υπηρεσίας της Π.Κ.Μ. και την
ομόφωνη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της ΠΚΜ, όπως επίσης και την όλη κατάσταση
(πραγματική) που έχει δημιουργηθεί από την παράδοση του συγκεκριμένου οδικού δικτύου
προς χρήση από το 2014, που υποβοήθησε τα μέγιστα και πλήρως για την διευκόλυνση και
ανάπτυξη τόσο του πρωτογενή τομέα, όσο και του τουρισμού και της εν γένει ανάπτυξης της
περιοχής (βλ. και πάγια νομολογία του ΣτΕ) θεωρώ ότι λόγοι δημοσίου συμφέροντος όπως
ανέλυσα παραπάνω (εξυπηρέτηση πρωτογενή τομέα, τουρισμού, κυκλοφορούντων αυτ/των
κ.λ.π.) μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να ζητήσουμε ή να εισηγηθούμε προς το
Π.Σ. να μη προχωρήσει στην ανάκληση της με αρ. 197/09 απόφασης του Ν.Σ. Χαλ/κής, γιατί
κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στην απαγόρευση της κυκλοφορίας των αυτ/των και της χρήσης του
συγκεκριμένου οδικού δικτύου με σοβαρές επιπτώσεις στην περιοχή, κάτι τέτοιο δε
υποκρύπτει ενδεχόμενους κινδύνους η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει από το Ελληνικό
Δημόσιο και τα κονδύλια που δαπανήθηκαν γα την εκτέλεση του όλου έργου.
Σημειώνω πως αν και δέχεται η ίδια η έκθεση ότι για την κατασκευή τέτοιων οδικών δικτύων
είναι επιτρεπτές οι επεμβάσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις παρά ταύτα ζητάει την ανάκληση
της απαλλοτρίωσης, γιατί τάχα δεν ζητήθηκαν πριν την κήρυξή της οι γνώμες του Δασαρχείου
Πολυγύρου και της Δ/νσης Γεωργίας της Ν.Α. που και αρνητική να ήταν η δεύτερη δεν θα είχε
καμία επίπτωση, ενώ σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω υπηρεσίες είχαν ήδη γνωμοδοτήσει
θετικά κατά το στάδιο έγκρισης της ΜΠΕ και δεν χρειαζόταν εκ νέου οι γνώμες τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών του και αφού
έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω έγγραφα, την εισήγηση του Δημάρχου και την ομόφωνη
κρίση της νομικής υπηρεσίας της ΠΚΜ, παράλληλα δε το γεγονός ότι η χρήση του οδικού
δικτύου ξεκίνησε από το 2014 και ότι όλα τα προαπαιτούμενα για την κήρυξη της
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης έγγραφα και κρίσεις περιλαμβάνονται στον φάκελο που
δημιουργήθηκε για την έγκριση των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων του έργου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1) Κρίνει ότι για την κήρυξη της αναφερόμενης στην με αριθ. 200/0/016 αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του οδικού δικτύου Πολυγύρου – Ορμύλιας,
εφαρμόσθηκαν όλες οι από τον νόμο οριζόμενες διαδικασίες, το γεγονός δε ότι μέχρι και
σήμερα δεν προσβλήθηκε αυτή νομικά (δικαστικά) ενισχύει την εκτίμηση αυτή.
2) Με δεδομένο ότι το συγκεκριμένο έργο παραδόθηκε για χρήση από το 2014 και μέχρι
σήμερα προσέφερε και προσφέρει πάρα πολλά για την ανάπτυξη της περιοχής (πρωτογενή
τομέα, τουρισμού, κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση κ.λ.π.) σε συνδυασμό και με την με αρ.
απόφαση του ΣΤΕ εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Π.Κ.Μ. να μην
προχωρήσει στην ανάκληση της με αρ. 197/2009 απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου
Χαλκιδικής για λόγους γενικότερου δημοσίου συμφέροντος αλλά και σε κάθε περίπτωση
λόγω παρέλευσης του εύλογου χρόνου ανάκλησης αυτής, γιατί κάτι τέτοιο θα ανέτρεπε
υφιστάμενες πραγματικές καταστάσεις και την εν γένει ανάπτυξη της περιοχής.
3) Να στηρίξει διοικητικά και δικαστικά αν απαιτηθεί, την Π.Κ.Μ. στην μη ανάκληση της
παραπάνω απόφασης
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Επί της απόφασης δήλωσαν ΑΠΟΧΗ από την ψηφοφορία οι τέσσερις (4) παρόντες
δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας κ. κ. Λαφαζάνης Βασίλειος, Τσινάς
Αργύριος, Ζιούπου Άννα και Ματθαίου Αθανάσιος
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 86/2017
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 2-5-2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ

