
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 8/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκάτη έκτη (16) του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα 

Τετάρτη 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. 8/11.4.2014 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 ΔΕΝ 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 15 Λαφαζάνης Βασίλειος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 16 Σιμώνης Ιωάννης 

3 Παπανικολάου Ευτυχία 17 Βαγιωνάς  Αθανάσιος 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 18 Πλιάκος Αστέριος 

5 Λιόντας  Γεώργιος 19 Αβέρης Αθανάσιος 

6 Σαράντη Μαρία 20 Χλιούμης Ανδρέας 

7 Ζούνη Στέλλα 21 Γκολόης Γεώργιος 

8 Λακρός Αλέξανδρος 22 Πύρρος Ιωάννης 

9 Σοφοτάσιος Χρήστος 23 Σταμούδης Ελευθέριος 

10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 24 Βορδός Χρήστος 

11 Δημητριάδης Χρήστος 25 Ευαγγελινός Δημήτριος 

12 Κοντογιώργης Δημήτριος 26 Μπάτσιος Αστέριος 

13 Μπογδάνος Κων/νος 27 Παρθενιώτης Νικόλαος 

14 Καπλάνης Θωμάς    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΟΥΔΕΙΣ. 

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 η κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, και ο κ. Σαραφίδης 

Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

 

Αριθμός θέματος:47ο  Εξέταση αιτήσεων πολιτών του οικισμού Ορμύλιας σχετικά 

με τα έργο: "Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 

οικισμού Ορμύλιας " 

Αριθμός Απόφασης :149  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 47ο 

θέμα,  ανέφερε: «όλοι οι συνάδελφοι έχετε στα χέρια σας τις αιτήσεις παρακάτω πολιτών της 

Ορμύλιας, όπου αναλυτικά ζητούν: 

1. Ο Δελημήτσιος Γεώργιος και ο Βρασταμινός Τριαντάφυλλος, με αίτησή τους ζητούν 

υποβάθμιση του πεζοδρομίου έμπροσθεν της οικίας τους προκειμένου να σταθμεύουν 

εντός του αύλιου χώρου της ιδιοκτησίας τους. 

2. Οι Γαζιάλης Σωκράτης, η Γαζιάλη Ασημίνα, ο Δροσσάς Βασίλειος, η Ματέα Σουλτάνα 

ο Αποστολίδης Ιωακείμ και ο Κριτσούδης Ιωάννης με αίτησή τους ζητούν την αλλαγή 

της διαμόρφωσης της πλατείας πηγαδίου, διότι ισχυρίζονται ότι τα όμβρια ύδατα κατά 

τη διάρκεια βροχοπτώσεων θα εισέρχονται στις οικίες και στις αυλές τους αν 

υπερυψωθεί κατά 15 εκατοστά.  
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3. Η Πήττα Μαρία με αίτησή της ζητά την υποβάθμιση του πεζοδρομίου μπροστά στο 

κατάστημά της καθώς και την μείωση του πεζοδρομίου κατά 70 εκατοστά για να 

διευκολύνεται η φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων του mini market της.  

Οι επιβλέποντες μηχανικοί του έργου Μαρία Ζέρβα και Γεώργιος Παπασαραφιανός 

αφού  εξέτασαν τις παραπάνω αιτήσεις προτείνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω:  

1. Να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις του Δελημήτσιου Γεωργίου και του Βρασταμινού 

Τριαντάφυλλου για να γίνεται εύκολη η πρόσβαση των οχημάτων τους στις 

ιδιοκτησίες τους. 

2. Να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις των Γαζιάλη Σωκράτη, της Γαζιάλη Ασημίνας, του 

Δροσσά Βασιλείου, της Ματέα Σουλτάνας του Αποστολίδη Ιωακείμ και του 

Κριτσούδη Ιωάννη, προτείνοντας την διαμόρφωση της πλατείας στο επίπεδο της 

Δημοτικής οδού ακλουθώντας τις κλίσεις του φυσικού εδάφους. Επίσης στα όρια της 

πλατείας προτείνεται η τοποθέτηση μεταλλικού κάγκελου για την προστασία από 

οχήματα των κατοίκων και των παιδιών που θα επισκεφθούν την πλατεία με το πηγάδι. 

3. Να γίνει δεκτή η αίτηση της Πήττα Μαρίας για να μπορεί να λειτουργήσει το mini 

market χωρίς να ενοχλεί τα διερχόμενα αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 

του.  

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η Προϊσταμένη του Τμήματος Μανίκα Μαρία θεωρεί ότι η 

παραπάνω μελέτη πρέπει να εφαρμοστεί όπως προβλέπεται από τη μελέτη που 

δημοπρατήθηκε». 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την τεχνική έκθεση της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ’ αριθ. 15/11 μελέτη 

και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

 

1. Να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις του Δελημήτσιου Γεωργίου και του Βρασταμινού 

Τριαντάφυλλου για να γίνεται εύκολη η πρόσβαση των οχημάτων τους στις ιδιοκτησίες 

τους. 

2. Να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις των κ.κ. Γαζιάλη Σωκράτη, Γαζιάλη Ασημίνας, Δροσσά 

Βασιλείου, Ματέα Σουλτάνας, Αποστολίδη Ιωακείμ και Κριτσούδη Ιωάννη, για την 

διαμόρφωση της πλατείας στο επίπεδο της Δημοτικής οδού ακλουθώντας τις κλίσεις 

του φυσικού εδάφους. Επίσης στα όρια της πλατείας να τοποθετηθεί μεταλλικό 

κάγκελο για την προστασία των κατοίκων και των παιδιών από τα οχήματα. 

3. Να γίνει δεκτή η αίτηση της Πήττα Μαρίας για την υποβάθμιση του πεζοδρομίου 

μπροστά στο κατάστημά της καθώς και την μείωση του πεζοδρομίου κατά 70 εκατοστά 

για να διευκολύνεται η φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων του mini market της.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 149/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 25-9-2014 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 
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