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     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 11/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  εικοστή πέµπτη (25η) Σεπτεµβρίου 2015 και ώρα 
13.00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 11/2015  πρόσκληση του 
Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 
του Ν.3852/10. 
  
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 
επτά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) 
µέλη: 
 
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Ζωγράφος Αστέριος                                        1. Φυλαχτός Χρήστος 

2.Σαράντη Μαρία                                     2. Πάνος Ιωακείµ 

3.Σιδέρης Νικόλαος 

4. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος 

5. Χριστιανού Αγγελική 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
 
 
 
Αριθµός θέµατος:1ο  «Σήµανση πεζόδροµου στον Πολύγυρο» 

 
Αριθµός απόφασης:120   
 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ., εισηγούµενος το 1ο  θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω: Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µας, 
δέχθηκε αίτηση συνδηµότη µας (κ.∆ήµητρα Βούλτσιου) η οποία ζητάει τη σήµανση 
πεζόδροµου εντός του Πολυγύρου. 

Η εισήγηση της υπηρεσίας (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) αναφέρει τα εξής: 
«Σύµφωνα µε το 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 
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τους επιτρέπεται η στάση και η στάθµευση επί του πεζόδροµου προς αποφυγή 
κυκλοφοριακών προβληµάτων κατά την έξοδο από τα γκαράζ των οικοδοµών.» 

Σε απάντηση εγγράφου που στάλθηκε στην Τροχαία Πολυγύρου, έχουµε 
θετική απάντηση ως προς την τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 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 σε κάθε είσοδο, από την οδό 
Κωνσταντινουπόλεως και την οδό Καραγκάνη. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 
έλαβε υπόψη της αίτηση της συνδηµότη µας, τη γνωµοδότηση της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, το έγγραφο της Τροχαίας Πολυγύρου και µετά από διαλογική συζήτηση 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω ν α 

 
Γνωµοδοτεί θετικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για τη σήµανση πεζόδροµου 

στον Πολύγυρο και συγκεκριµένα ανάµεσα στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και στην 
οδό Καραγκάνη στο ύψος του Λαογραφικού Μουσείου, για τους λόγους όπως αυτοί 
αναφέρονται παραπάνω.-  

 
 

 - 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 25η  Σεπτεµβρίου 2015 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

      

    ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

                                        ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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