
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ     Αριθ.Απόφ: 42/2011 
 
 
     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 7/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Πολυγύρου 

 

 Στον Πολύγυρο σήμερα εικοστή πρώτη (21η) Ιουλίου 2011 και ώρα 12.30 στο 
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την 7/2011  πρόσκληση του Προέδρου που 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: 
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Ζωγράφος Αστέριος           1. Σταμούδης Ελευθέριος 

2. Χλιούμης Ανδρεάς           2. Κυριακού Ιφιγένεια      

3.Βουλγαράκης Χρυσόστομος    

4.Ζούνη Στέλλα 

5.Βαγιωνάς Αθανάσιος 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να συζητήσει ως 
έκτακτο θέμα την πεζοδρόμηση των Ψακουδίων, μετά από απόφαση του Συμβουλίου 
της Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας. 
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το έκτακτο θέμα, 
έδωσε το λόγο στον κ.Ανδρέα Χλιούμη, ο οποίος ανέφερε ότι μετά από απόφαση της 
Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας, θα πρέπει να εξετάσουμε την πιλοτική πεζοδρόμηση 
της παραλιακής κεντρικής οδού Ψακουδίων κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 
και κατά τις ημέρες Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή, από τις 8.30μ.μ.έως τις 8.30π.μ. 
και συγκεκριμένα στο τμήμα από Ορμύλια προς Ψακούδια στο ύψος του ξενοδοχείου 
«ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ» με πρόσβαση προς την παραλία προς το Δημοτικό Αναψυκτήριο και 
προς την οδό που περνάει δίπλα από το ξενοδοχείο «ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ» και καταλήγει 
στον κεντρικό δρόμο. Επίσης από το ύψος του δρόμου Μουδανιών-Ψακουδίων 
έμπροσθεν του καταστήματος «ΣΥΝ» με κατεύθυνση την παραλία και με πρόσβαση 
στην κεντρική οδό δίπλα από το ξενοδοχείο «ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ» μέσα στα πεύκα δίπλα 
από την παλιά κατασκήνωση. 
 Επίσης να ερευνηθεί η υποχρεωτικότητα εισόδου και εξόδου Ψακουδίων από 
την διασταύρωση Ορμύλιας-Ψακουδίων και η κατάργηση εισόδου και εξόδου από 
την πρώτη είσοδο (από το δρόμο Γερακινής-Ψακουδίων). 
 Ακόμη να ερευνηθούν τυχόν αδειοδοτήσεις από άλλες υπηρεσίες 
 
 Το Δ.Σ. γης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του 
κ.Χλιούμη, έλαβε υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας 
Ορμύλιας και μετά από διαλογική συζήτηση 
 



   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α 
 
 
 Την πιλοτική πεζοδρόμηση της παραλιακής κεντρικής οδού Ψακουδίων κατά 
τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και κατά τις ημέρες Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή, 
από τις 8.30μ.μ. έως τις 8.30π.μ. και συγκεκριμένα στο τμήμα από Ορμύλια προς 
Ψακούδια στο ύψος του ξενοδοχείου «ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ» με πρόσβαση προς την παραλία 
προς το Δημοτικό Αναψυκτήριο και προε την οδό που περνάει δίπλα από το 
ξενοδοχείο «ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ» και καταλήγει στον κεντρικό δρόμο. Επίσης από το ύψος 
του δρόμου Μουδανιών-Ψακουδίων έμπροσθεν του καταστήματος «ΣΥΝ» με 
κατεύθυνση την παραλία και με πρόσβαση στην κεντρική οδό δίπλα από το 
ξενοδοχείο «ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ» μέσα στα πεύκα δίπλα από την παλιά κατασκήνωση. 
 Επίσης να ερευνηθεί η υποχρεωτικότητα εισόδου και εξόδου Ψακουδίων από 
την διασταύρωση Ορμύλιας-Ψακουδίων και η κατάργηση εισόδου και εξόδου από 
την πρώτη είσοδο (από το δρόμο Γερακινής-Ψακουδίων) καθώς επίσης να επίσης να 
ερευνηθούν τυχόν αδειοδοτήσεις από άλλες Υπηρεσίες.- 

      
 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 42/2011 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η 
                        

    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 21 Ιουλίου 2011 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

    ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

             ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  
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