
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 19/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, 

ημέρα Παρασκευή 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. 19/23.10.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, 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 15 Τσινάς Αργύριος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 16 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Κανταράς Αναστάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Παπούλιος Ιωάννης 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Λαφαζάνης Βασίλειος 

6 Γκλάβας  Γεώργιος 20 Ματθαίου Αθανάσιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ξάκης Ιωάννης 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ζιούπου Άννα 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Χριστιανού Αγγελική 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Δημητριάδης Χρήστος 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25 Πάνος Ιωακείμ 

12 Σαράντη Μαρία    

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

2 Δέας Παύλος 

 

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 Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσακιώρης,  ο Πρόεδρος της Δ.Κ. 

Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς, ο Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, η 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Φωτεινή Μπόλματη, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης 

Νικόλαος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Γκαρανάτσιος Χρήστος. 

 

Αριθμός θέματος:10ο  Έναρξη διαδικασιών για εξεύρεση ανοιχτού χώρου 

στάθμευσης οχημάτων προς ενοικίαση από το Δήμο στην 

Τοπική Κοινότητα Ριζών 

Αριθμός Απόφασης :310  

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 9ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη Κοντογιώργη, ο οποίος τόνισε: 

«Στα Ριζά έχει υλοποιηθεί η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας, έχει τελειώσει η πρώτη φάση και όπως 

γνωρίζετε οι δρόμοι γύρω – γύρω από την πλατεία έχουν στενέψει αρκετά. Υπάρχει αρκετό μεγάλο 

πρόβλημα παρκαρίσματος των οχημάτων. Τα Ριζά είναι παλιό χωριό, δεν υπάρχουν δηλαδή ανοίγματα. 

Για το λόγο αυτό πρέπει να βρούμε -και υπάρχουν- κάποια οικόπεδα στο χωριό, για να 

μπορέσουμε να έχουμε ένα χώρο στάθμευσης των οχημάτων. Για το λόγο αυτό πρέπει να βγάλουμε 

στον αέρα προκήρυξη για να βγει το κατάλληλο οικόπεδο. Υπάρχει και ομόφωνη απόφαση του 

Συμβουλίου της Τ.Κ. Ριζών». 
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Τον λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος: «Πήγα εγώ επιτόπου για να τα δω, και έχει ένα οικόπεδο -το 

μοναδικό- δίπλα από το Τοπικό Κατάστημα. Πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Για τη δεύτερη φάση 

πρέπει να πούμε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία για να ολοκληρωθεί η μελέτη διότι ζήτησε ο 

Πρόεδρος το δρόμο που παρεμβάλλεται ανάμεσα στην πρώτη και δεύτερη μελέτη, τον εσωτερικό, τον 

κοινοτικό δηλαδή, να κάνουμε ανάπλαση για να περιοριστεί και η ταχύτητα των τροχοφόρων γιατί 

τρέχουν πάρα πολύ εκεί. 

 Εγώ του είπα να βάλουμε αυτά τα ειδικά που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας και επέμενε να κάνουμε ανάπλαση. Το ψάχνουμε γιατί να μην το κάνουμε και 

πανηγυρτζίδικο πολύ. Δηλαδή πέτρα από δω, πέτρα από κει και στη μέση πάλι πέτρα; Θα επιληφθούν οι 

αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες, θα 'ρθει το θέμα για να δούμε τι μελέτη ακριβώς θα κάνουμε. Αλλά 

πραγματικά δεν υπάρχει πάρκινγκ. Και ενημερωτικά να σας πω ότι ξεκινάει ο δρόμος Ριζά – 

Πλατανοχώρι, αυτό το μεγάλο έργο που διεκδικήσαμε σαν προηγούμενη διοίκηση της Νομαρχίας, είχε 

σταματήσει γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα με τη γέφυρα η οποία τελικά από μπετόν έγινε σιδερένια. 

Λύθηκε εν πάση περιπτώσει το πρόβλημα δημοσιονομικά, υπέγραψε ο ειδικός γραμματέας ο 

κύριος Ιατρίδης και έτσι έχουν μεταφερθεί τα μηχανήματα της εργολάβου εταιρίας για να μπορέσει να 

ολοκληρώσει το έργο μέχρι 31/12/2015 γιατί άλλα χρονικά περιθώρια δεν υπάρχουν». 

Στο σημείο αυτό οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. κ. Φυλαχτός Χρήστος και Ζιούπου Άννα 

εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για το μέγεθος του προβλήματος στάθμευσης των  οχημάτων στην Τ.Κ. 

Ριζών. Ο κ. Φυλαχτός πρότεινε να γίνει ανάπλαση, και αν δεν καλυφθεί η ανάγκη για παρκινγκ μετά να 

πάει ο Δήμος σε εξεύρεση ανοιχτού χώρου στάθμευσης οχημάτων προς ενοικίαση. 

Η κ.  Ζιούπου ανέφερε: «Κι εγώ το ίδιο θα έλεγα. Υπάρχει πάρκινγκ έξω από το πρώην 

Δημαρχείο στα Ζερβοχώρια. Καλύτερα να γίνει ένας δρόμος ή μία διάβαση, κάποιος τρόπος να 

συνδέεται η Παλαιόχωρα με τα Ριζά για το μεγάλο όγκο αυτοκινήτων. Εκεί υπάρχει πάρκινγκ, υπάρχει 

χώρος. Για μέσα στα Ριζά θεωρώ ότι είναι ένα περιττό έξοδο».  

Ο κ. Δήμαρχος απήντησε: «Δεν διαφωνώ μαζί σας αλλά να έχετε υπόψη ότι για το κομμάτι 

που είπατε αυτό είναι διεκδικούμενο ακόμη. Ήμαστε στα δικαστήρια, ακόμα δεν βγήκε η απόφαση από 

το Εφετείο. Σε πρώτη φάση το έχουν κερδίσει. Εγώ έκανα μία πρόταση για να το αγοράσουμε, δεν 

έχουν ανταποκριθεί μέχρι στιγμής. Εάν τελικά το διεκδικήσουν σε επίπεδο Εφετείου θα μπούμε σε μία 

διαδικασία πλέον  αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για να γίνει πλατεία αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσει το 

τοπίο το ιδιοκτησιακό. 

Η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κυρία Χριστιανού Αγγελική ανέφερε ότι, επειδή 

υπάρχουν σύμβουλοι που κατοικούν στην περιοχή εκείνη και διαφωνούν, δεν μπορεί να το 

ψηφίσει. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 11/2014 απόφαση του 

Συμβουλίου της Τ.Κ. Ριζών, και μετά από διαλογική συζήτηση,  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Κ Α Τ  Α      Π Λ Ε Ι Ο Ψ  Η Φ Ι Α  

 Την Φανερή, μειοδοτική, προφορική Δημοπρασία για εξεύρεση ανοιχτού χώρου 

στάθμευσης οχημάτων προς ενοικίαση από το Δήμο στην Τοπική Κοινότητα Ριζών.   

 Επί της απόφασης μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φυλαχτός Χρήστος, η 

μείζονα και η ελάσσονα μειοψηφία, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην 

εισήγηση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 310/2014 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 27-3-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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