
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 4/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοσιπέντε  (25) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα 
Δευτέρα 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. 4/21.2.2013 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 Πύρρος Ιωάννης
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Δημητριάδης Χρήστος
3 Βορδός Χρήστος 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Βαγιωνάς Αθανάσιος
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Καπλάνης Θωμάς
7 Ζούνη Στέλλα 20 Αβέρης Αθανάσιος
8 Λακρός Αλέξανδρος 21 Παρθενιώτης Νικόλαος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος 22 Γκολόης Γεώργιος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
11 Κοντογιώργης Δημήτριος
12 Δήμητσας Δημήτριος
13 Μπογδάνος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Λαφαζάνης Βασίλειος
2 Πλιάκος Αστέριος
3 Ευαγγελινός Δημήτριος
4 Χλιούμης Ανδρέας
5 Μπάτσιος Αστέριος

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 
παραβρέθηκε  ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος,  Πρόεδρος Δ.Κ. Ορμύλιας και ο κ. Βαγιωνάς 
Κων/νος, Πρόεδρος Τ.Κ. Ολύνθου.

Αριθμός θέματος: 8ο Γνωμοδότηση για μεταφορά πρακτορείου Πολυγύρου 
(ΚΤΕΛ)

Αριθμός Απόφασης : 68

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 
8ο  θέμα, έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε τα εξής : « Στο συμβούλιο της 
δημοτικής  κοινότητας  Πολυγύρου  παραπέμφθηκε  το  αίτημα  της  Διοίκησης  του  ΚΤΕΛ 
Χαλκιδικής  Α.Ε.  για  μεταφορά  του  σταθμού λεωφορείων  του  ΚΤΕΛ Πολυγύρου  από  το 
σημείο που βρίσκεται σήμερα, σε κεντρικότερο σημείο & συγκεκριμένα στην οδό Ασκληπιού 
27 στον Πολύγυρο, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και ειδικά 
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των  ευπαθών  ομάδων  του  πληθυσμού.  Η  μεταφορά  κρίνεται  αναγκαία  διότι  η  παρούσα 
τοποθεσία  του  ΚΤΕΛ  δεν  εξυπηρετεί  επαρκώς  τις  ανάγκες  του  επιβατικού  κοινού  της 
πρωτεύουσας του νομού. 
     Για το λόγο αυτό η διοίκηση του  ΚΤΕΛ Χαλκιδικής Α.Ε. ζητά την συνδρομή του Δήμου 
για την ομαλή μετάβαση στις νέες εγκαταστάσεις καθώς και την διαμόρφωση του χώρου 
(εσοχή) προκειμένου να μπορούν τα λεωφορεία να επιβιβάζουν – αποβιβάζουν επιβάτες, 
χωρίς να προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση. 
      Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, με την υπ' αριθ. 5/2013 απόφασή 
του προτείνει την ανωτέρω μεταφορά του  ΚΤΕΛ  και καλεί το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το τόνισα ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία κατασκευής των αναπλάσεων, ότι υπάρχει 
εγκεκριμένη μελέτη που μιλάει για οδόστρωμα 3,5μ. προς το Νοσοκομείο και άλλα 3,5μ. προς 
τα Βραστά. Έγινε μία πρόταση στη Διαχειριστική Αρχή για να πάμε στα 4,70μ. όπως σας είχα 
ενημερώσει  σε  ένα  άλλο  Δημοτικό  Συμβούλιο.  Μάλλον  είναι  θετική  η  απόφαση  της 
Διαχειριστικής Αρχής, οπότε αν πάμε στα 4,70μ. η περιοχή που ζητάνε εκεί πέρα κρίνουμε ότι 
μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο. 

Είχαμε  και  μια  αλληλογραφία  με  την  Τροχαία  η  οποία  λέει  ότι  μπορεί  να  δοθεί  η 
σχετική  άδεια  αλλά  από  λόγους  ουσιαστικούς  το  φέρνουμε  το  θέμα  και  στο  Δημοτικό 
Συμβούλιο για να το συζητήσουμε”. 

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της μείζονος μειοψηφίας κ.  Μπογδάνο 
Κωνσταντίνο: “Κατ’ αρχήν να πούμε ότι ζητάνε να κάνουν Σταθμαρχείο στη συγκεκριμένη 
τοποθεσία,  στην  Ασκληπιού  αριθμός  27,  που  είναι  η  πιο  πολυσύχναστη  περιοχή  του 
Πολυγύρου. Ήταν εκεί το ΚΤΕΛ παλιά και δημιουργούσε προβλήματα.

Δεύτερον, πρέπει να ξέρουμε ότι το ρυμοτομικό και το ΓΠΣ το οποίο ψηφίσαμε από το 
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, είπαμε ότι οι χρήσεις γης για σταθμαρχεία είναι επί της 
οδού Χαριλάου Τρικούπη, από την Ασκληπιού μέχρι τα δικαστήρια και στις παρόδους αυτών 
επειδή είχαν πάρει τότε το οικόπεδο αυτοί οι συγκεκριμένοι κύριοι και το ζητούσαν και οι ίδιοι 
να κάνουν σταθμαρχείο. 

Εμείς  από τότε σαν παράταξη είχαμε φέρει  αντιρρήσεις  και  είπαμε ότι  εκεί  δεν θα 
λειτουργήσει αυτό το σταθμαρχείο, δεν το ψηφίσαμε τότε, και επιβεβαιωθήκαμε ύστερα από 
αρκετά  χρόνια.  Το  ΚΤΕΛ  έπρεπε  να  πάει  κάπου  αλλού.  Πιστεύουμε  κι  εμείς  ότι  το 
συγκεκριμένο  σημείο  δεν  εξυπηρετεί  αλλά  κι  εκεί  που  θέλουν  να  το  πάνε  είναι  ακόμα 
χειρότερο. 

Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνανε και οι Μουδανιώτες, να βγει το 
ΚΤΕΛ κάποια στιγμή έξω από τον Πολύγυρο. Να πάει σε κάποιο σημείο που πραγματικά να 
έχει μια προοπτική και για τα επόμενα χρόνια. Η Ασκληπιού με την ανάπλαση που πάμε να  
κάνουμε, θα γίνει ένας από τους ομορφότερους δρόμους του Πολυγύρου. Μην το χαλάσουμε 
τώρα βάζοντας εκεί πέρα να σταθμεύουν τρία λεωφορεία τις ώρες αιχμής.
              Ο κ. Δήμαρχος   πήρε τον λόγο:   “Βλέπω στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, δυστυχώς, 
λέει  για  τον  καθορισμό  στις  κατοικημένες  περιοχές  των  θέσεων  στάσης  αφετηρίας  ή 
στάθμευσης αστικών υπεραστικών λεωφορείων κτλ., επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις 
των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού. Στις περιπτώσεις αυτές ο καθορισμός των θέσεων 
στάσης αφετηρίας και στάθμευσης γίνεται ύστερα από ειδική μελέτη αυτού. Προκειμένου για 
τις  λοιπές  περιοχές  τη  χώρας  από  τον  οικείο  Νομάρχη,  ύστερα  από  ειδική  μελέτη  που 
καταρτίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τον καθορισμό 
τέτοιων θέσεων και με την οποία πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή, ασφαλής και απρόσκοπτη 
διεξαγωγή στις θέσεις αυτές. 

Κατ’ ουσίαν δηλαδή δεν έχουμε ούτε καν αρμοδιότητα εμείς. Είναι αρμοδιότητα της 
Περιφέρειας. Βέβαια αυτό είναι λίγο παράδοξο. 

Παρά ταύτα όμως επαναλαμβάνω  για λόγους ουσίας και ευαισθησίας το φέραμε το 
θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να το συζητήσουμε και δεν έχω αντίρρηση γι’ αυτό που 
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λέτε. Να το δούμε και επιτόπου, να κάνουμε μία τριμελή επιτροπή η οποία να επιμεληθεί σε 
συνεργασία με το ΚΤΕΛ το όλο θέμα”. 

Ακολούθησε  διάλογος  μεταξύ  των  δημοτικών  συμβούλων,  και  προτάθηκαν  οι 
κ.κ.Βορδός Χρήστος,  Καπλάνης Θωμάς και Ευαγγελινός Δημήτριος να συστήσουν επιτροπή 
που θα γνωμοδοτήσει για την μεταφορά του πρακτορείου Πολυγύρου (ΚΤΕΛ).
Ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την  υπ'αριθ. 5/2013 απόφαση 
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου και μετά από διαλογική συζήτηση 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Ορίζει τριμελή επιτροπή που θα γνωμοδοτήσει για την μεταφορά του πρακτορείου 

Πολυγύρου (ΚΤΕΛ), η οποία θα αποτελείται από τους παρακάτω:

• κ. Χρήστο Βορδό, Αντιδήμαρχο

• κ. Θωμά Καπλάνη, αρχηγό ελάσσονος μειοψηφίας

• κ. Βασίλειο Λαφαζάνη,  Δημοτικό Σύμβουλο

   

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 68/2013

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

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 26 -2-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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