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Π Ρ Α Κ Σ Θ Κ Ο  

 ηεο 18/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ 

 

 ηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα δώδεθα (12) ηνπ κελόο επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα  

θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα 

ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ πκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα 

από ηελ κε αξηζ. 18/8.9.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ 

Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 

Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 

     Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν   
1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 14 Υιηνύκεο Αλδξέαο 
2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 15 Πιηάθνο Αζηέξηνο 

3 Βνξδόο Υξήζηνο 16 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 
4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 17 ηκώλεο Ησάλλεο 
5 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 18 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 
6 αξάληε Μαξία 19 Καπιάλεο Θσκάο 
7 Ενύλε ηέιια 20 Αβέξεο Αζαλάζηνο 
8 Πύξξνο Ησάλλεο 21 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 
9 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 22 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 
10 νθνηάζηνο Υξήζηνο 23 Ληόληαο Γεώξγηνο 
11 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο 24 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 
12 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 25 Γθνιόεο Γεώξγηνο 
13 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο   

       

 ΑΠΟΝΣΔ  

 

 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθώλ. ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ 

θαη παξαβξέζεθαλ νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Μαραίξαο Αλδξέαο, Σ.Κ. 

Μεηακόξθσζεο, β) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Δ.Κ. Οξκύιηαο, Ρόθνπ Άλλα, Δ.Κ. Πνιπγύξνπ. 

 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 5
ν
 έθηαθην Λήςε απόθαζεο Δ.. γηα ην 

44ν Ράιιπ Δηεζλνύο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 406  
  

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 5
ν
 θαηεπείγνλ ζέκα, 

θαη εθόζνλ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε ηόζν από ηνλ θ. Δήκαξρν όζν θαη από ην ζώκα όηη νκόθσλα 

ζπκθσλνύλ λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο έθηαθην, αλέθεξε όηη: «Με απόθαζε ηεο Αζηπλνκηθήο 

Γηεύζπλζεο Υαιθηδηθήο θαζνξίδεηαη ε θπθινθνξία ζηηο Δηδηθέο Γηαδξνκέο, θαηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο 

ηνπ 44νπ ξάιιπ ηεο Δ.Ε. Θεζζαινλίθεο ην άββαην 17 θαη ηελ Κπξηαθή 18/9/2011. 

Η απόθαζε αλαθέξεη: 

Άξζξν 1ν 
1.Απαγνξεύνπκε ηελ θίλεζε θάζε νδηθνύ νρήκαηνο εληόο ησλ ΔΗΓΗΚΩΝ ΓΗΑΓΡΟΜΩΝ, θαηά 

ηελ δηεμαγσγή ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζην ζέκα ΡΑΛΛΤ, ηηο εκέξεο θαη ώξεο πνπ θαζνξίδνληαη ζε 

θάζε ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ σο αθνινύζσο: 

α) ΕΘΔΘΚΗ ΔΘΑΔΡΟΜΗ «ΠΟΛΤΓΤΡΟ» Νν 1, 3 & 5 (ρικ. 7,9) 
ΑΦΔΣΖΡΗΑ        :  900κ. από ηελ αξρή ηεο Π.Δ.Ο. Πνιπγύξνπ - Θεζζαινλίθεο 

1 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 
2 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 
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ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ  : 50κ πξηλ ηε δηαζηαύξσζε κε ηε Π.Δ.Ο. Θεζ/λίθεο– Αξλαίαο 

ΚΤΡΘΑΚΗ  (18-09-2011) ΧΡΕ : Από  07:30-16:30 

β) ΕΘΔΘΚΗ ΔΘΑΔΡΟΜΗ «ΥΟΛΟΜΧΝΣΑ» Νν 2 & 4 (ρικ. 27,96) 
ΑΦΔΣΖΡΗΑ        : 500κ από ηελ αξρή δαζηθήο νδνύ Παιαηόρσξαο - Σαμηάξρε. 

ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ  : Πξηλ ηε δηαζηαύξσζε κε Π.Δ.Ο. Θεζ/λίθεο– Αξλαίαο (κέζσ Υνινκώληα). 

ΚΤΡΘΑΚΗ  (18-09-2011) ΧΡΕ : Από  08:10-14:30 
2. Απαγνξεύνπκε επίζεο ηελ ίδηα εκεξνκελία θαη ώξεο ζηα πξναλαθεξόκελα ηκήκαηα ησλ 

νδώλ: 

α) Σελ παξακνλή πξνζώπσλ ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 10κ. από ηελ άθξε ηνπ δξόκνπ. 

β) Σελ θπθινθνξία θαη εγθαηάιεηςε δώσλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ θαηά κήθνο ησλ ΔΗΓΗΚΩΝ 

ΓΗΑΓΡΟΜΩΝ. 

Άξζξν 2ν 
Οη παξαβάηεο ηεο παξνύζαο απόθαζεο δηώθνληαη θαη ηηκσξνύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 420 ηνπ Π.Κ. θαη άξζξσλ 4,34,45,52,103,104 θαη 105 ηνπ Ν.2696/99 πεξί ΚΟΚ σο ηξνπ. 

κεΝ3542/07 

Άξζξν 3ν 
Ζ παξνύζα Απόθαζε είλαη πξνζσξηλή θαη ηζρύεη από ηελ δεκνζίεπζε ηεο θαη ηελ ηνπνζέηεζε 

ησλ ζρεηηθώλ πηλαθίδσλ ή ηελ ύπαξμε Σξνρνλόκσλ».  

 Η νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ 44
νπ

 Ράιιπ ΔΕΘ παξαθαιεί ηνλ Δήκν Πνιπγύξνπ, λα πάξεη 

απόθαζε Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ όπνπ ζα αλαιακβάλεη θάπνηεο δηεπθνιύλζεηο θαη παξνρέο, πνπ 

ηηο έρεηε όινη κπξνζηά ζαο θαη παξαθαιώ γηα ηελ ςήθηζή ηνπο. 
 Σν πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηελ απόθαζε ηεο Αζηπλνκηθήο 

Γηεύζπλζεο Υαιθηδηθήο, ην έγγξαθν ηεο Οξγαλσηηθήο επηηξνπήο  θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

ΑΠΟΦΑIΖΕI ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

 Σελ παξαρώξεζε θαηά ρξήζε ηεο νδνύ Αζθιεπηνύ θαη ηνπο θάζεηνπο δξόκνπο γηα ην 

service park, 

 Σελ παξαρώξεζε θαηά ρξήζε ηνπ δεκνηηθνύ παξθηλγθ απέλαληη από ην Ννζνθνκείν γηα 

ηελ θύιαμε ησλ αγσληζηηθώλ νρεκάησλ, 

 Σελ παξαρώξεζε θαηά ρξήζε ηνπ παξθηλγθ ζηελ πιαηεία Ηξώσλ παξαπιεύξσο ηεο 

Ννκαξρίαο γηα ηελ ζηάζκεπζε ησλ αγσληζηηθώλ νρεκάησλ κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ 

αγώλα, 

 Σελ παξαρώξεζε θαηά ρξήζε κπξνζηά από ηελ πιαηεία Ηξώσλ γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ 

αγώλα θαη γηα ηελ ηειεηή ηεο απνλνκήο ησλ επάζισλ ζηνπο ληθεηέο, ηελ Κπξηαθή από 

12:00 έσο θαη 18:00. 

 Σελ θηινμελία ησλ αζιεηώλ ζην HOTEL SONIA VILLAGE ζηελ Γεξαθηλή Υαιθηδηθήο,  

 Εγθξίλεη θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 3.000,00 € θαη ζηνλ Κ.Α02.00.6434 κε ηίηιν «Λνηπέο 

δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ». 

 Αλακνξθώλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ δήκνπ νηθ. Έηνπο 2011 κεηαθέξνληαο πίζησζε 

πνζνύ 1.000,00€ από ηνλ ΚΑΕ 02.90.9111 κε ηίηιν Απνζεκαηηθό ζηνλ ΚΑΕ 02.00.6434 κε 

ηίηιν «Λνηπέο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ». 

Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 406/2011. 

Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ             ΣΑ Μ Ε Λ Η 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 16 -9-2011 

Μ.Ε.Δ. 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Δ.. 

 

 

ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΖΑΓΓΘΛΑ 
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