
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι έξι (26) του μηνός Απριλίου του έτους 2013, ημέρα 
Παρασκευή  και  ώρα  14:00  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Πολυγύρου  συνήλθε  σε 
τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου  Πολυγύρου, 
ύστερα  από  την  με  αριθ.  6/22.4.2013 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.  κ. 
Δημητρίου Ζαγγίλα, 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 14 Αβέρης Αθανάσιος
2 Πλιάκος Αστέριος 15 Δημητριάδης Χρήστος
3 Βορδός Χρήστος 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Χλιούμης Ανδρέας 17 Πύρρος Ιωάννης
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Λαφαζάνης Βασίλειος
7 Ζούνη Στέλλα 20 Μπάτσιος Αστέριος
8 Λακρός Αλέξανδρος 21 Γκολόης Γεώργιος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
11 Κοντογιώργης Δημήτριος
12 Κυριάκου Ιφιγένεια
13 Μπογδάνος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Δήμητσας Δημήτριος
2 Γκλάβας Γεώργιος
3 Ευαγγελινός Δημήτριος
4 Βαγιωνάς Αθανάσιος
5 Καπλάνης Θωμάς
6 Παρθενιώτης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 
τήρηση των πρακτικών. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 
δεν παραβρέθηκε κανείς.

Αριθμός  θέματος:   10ο 
έκτακτο

Λήψη απόφασης για χωροθέτηση στάσης ΚΤΕΛ στον 
Πολύγυρο

Αριθμός Απόφασης : 156

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 
10ο έκτακτο θέμα, μετά και την συναίνεση του κ.  Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος 
και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος 
έδωσε  τον  λόγο  στον  Αντιδήμαρχο  κ.  Χρήστο  Βορδό,  ο  οποίος  τόνισε  τα  εξής  :« Στο 
προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε η Επιτροπή η οποία απαρτιζόταν από εμένα, 

 

ΑΔΑ: ΒΕΖΖΩΞΜ-ΒΝΛ



2

τον κ.Λαφαζάνη και τον κ.Καπλάνη και συζητήθηκε το αίτημα μεταφοράς του Σταθμαρχείου 
στην οδό Χαρ.Τρικούπη 49. Τέρμα Χαρ.Τρικούπη, δηλαδή πάνω από την Εφορία.

Είχαν  προσκομισθεί  αντιρρήσεις  από  κάποιους  περίοικους  εκεί  που  μας  έφεραν  το 
Νόμο και πραγματικά είδαμε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει Σταθμαρχείο σε περιοχή κάτω 
από 30μ. από στροφή. 

Αυτή η προϋπόθεση δεν υπήρχε και πήραμε αρνητική αρχικά απόφαση. Λέω αρχικά 
απόφαση διότι δεν ξανασυνεδρίασε το όργανο διότι υπάρχει ένα νέο αίτημα αλλά μετά από 
κάποιες, μετά από τρεις συνεδριάσεις κ.Λαφαζάνη πρέπει να το λήξουμε. 

Και λέει τώρα το ΚΤΕΛ ότι, ούτως ή άλλως έχει αφετηρία, αλλά θέλει να κάνει μία 
απλή  στάση  για  τρία  λεπτά,  δίπλα  από  το  κατάστημα  με  τα  αλυσοπρίονα  πάνω  από  την 
Εφορία. Κι εδώ τώρα είναι το ερώτημα και το θέτω ενώπιον του Συμβουλίου τι θα κάνουμε. 
Θα πρέπει να πάρουμε μία γνωμοδοτική απόφαση.

Αρχικώς εμείς είχαμε πει όσον αφορά το Σταθμαρχείο, ήμασταν κατηγορηματικοί και 
είπαμε όχι. Με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας εμείς έχουμε την απόφαση σύμφωνα με τον 
Καλλικράτη,  αλλά  την  τελική  απόφαση  την  παίρνει  η  Περιφέρεια.  Τώρα για  το  θέμα  της 
στάσης, θα πρέπει να πάρουμε και εμείς μια γνωμοδοτική απόφαση

Όταν φεύγει από την αφετηρία το αυτοκίνητο, για την έξοδο έχει πρόβλημα, όχι για την 
είσοδο.  Ούτως  ή  άλλως  φεύγει  από  την  Χαριλάου  Τρικούπη.  Δηλαδή  κατεβαίνει  από  το 
περίπτερο, φεύγει επί της Ασκληπιού πάει δεξιά, κατεβαίνει από την 22ας Απριλίου πάει στο 
Ηρώον και από κει ακολουθεί την πορεία του”. 

Στην συνέχεια ακολούθησε διάλογος όπου ο κ. Βορδός ζήτησε την αποδέσμευσή του 
από  την  Επιτροπή  που  ασχολείται  με  την  περίπτωση  του  ΚΤΕΛ και  ζητήθηκε  από  τους 
συμβούλους η αναβολή του θέματος.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναβολή του θέματος και την συζήτησή του σε επόμενη συνεδρίαση.

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 156/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 29-4-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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