
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 22/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την δέκατη τέταρτη (14η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 

2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου 

Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 22/30.10.2014 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 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 Τσινάς Αργύριος 

2 Δέας Παύλος 16 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Ματθαίου Αθανάσιος 

6 Γκλάβας  Γεώργιος 20 Ξάκης Ιωάννης 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ζιούπου Άννα 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Χριστιανού Αγγελική 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23   

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Σαράντη Μαρία    

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Καραφουλίδης  Αναστάσιος     

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

3 Δημητριάδης Χρήστος 

4 Φυλαχτός Χρήστος 

5 Πάνος Ιωακείμ 

 

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 και  ο Πρόεδρος 

της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος. 

 

Αριθμός θέματος: 3
ο
 έκτακτο Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου 

«Ολοκλήρωση τοιχίου αντιστήριξης επί της 

οδού Γ. Σεφέρη Δ.Κ. Πολυγύρου» 

Αριθμός Απόφασης :333  

 

ΑΔΑ: ΩΡ6ΒΩΞΜ-ΙΦΟ



2 

2 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 3ο 

έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, μετά και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για 

την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο 

Ζαγγίλα, ο οποίος τόνισε: «Η παρούσα εισήγηση αφορά στον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του 

έργου «Ολοκλήρωση τοιχίου αντιστήριξης επί της οδού Γ. Σεφέρη Δ.Κ. Πολυγύρου.». Το 

συγκεκριμένο έργο πρέπει να υλοποιηθεί, προκειμένου να γίνει δυνατή η διάνοιξη της οδού Γ. 

Σεφέρη, εντός του Δήμου Πολυγύρου, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας στην 

περιοχή των  «Έξι Βρύσεων»  Πολυγύρου. 

     Η οδός Γ. Σεφέρη, βρίσκεται πλησίον της περιοχής των «Έξι Βρύσεων»  Πολυγύρου, εντός 

της Πολεοδομικής Ενότητας Ι/Α, όπου έχει εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο με την 125016/5-

2-1987 απ. Νομάρχου Χαλκιδικής. 

Στο οικοδομικό τετράγωνο που κείται μεταξύ των οδών Αριστείδη και Γ. Σεφέρη, έχει 

κυρωθεί η υπ’ αριθ. 2/1992 Πράξη Τακτοποίησης και Αναλογισμού, από την οποία ο Δήμος 

Πολυγύρου ήταν υπόχρεος για την αποζημίωση των επικειμένων που βρίσκονται εντός του 

εύρους των δημοτικών οδών. 

Σε ενέργεια της προαναφερόμενη πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού, ο Δήμος 

Πολυγύρου προέβη στην αποζημίωση του κτίσματος της ιδιοκτησίας με κτηματολογικό αριθμό 

(3) τρία με φερόμενο ιδιοκτήτη τον Κοσμά Γουργούρη, το οποίο βρίσκονταν εντός του εύρους 

της δημοτικής οδού Γ. Σεφέρη και στην συνέχεια το κατεδάφισε. Το κτίσμα της ιδιοκτησίας με 

κτηματολογικό αριθμό (2) και φερόμενο ιδιοκτήτη τον Νικόλαο Μαρούση, παραμένει ως έχει, 

δηλαδή τμήμα του παλαιού κτίσματος αλλά και η περίφραξη του οικοπέδου παραμένουν εντός 

του εύρους της δημοτικής οδού Γ. Σεφέρη. Τα συγκεκριμένα επικείμενα δεν αποζημιώθηκαν 

από τον Δήμο Πολυγύρου και επομένως στην παρούσα χρονική περίοδο δεν πρόκειται να 

κατεδαφιστούν. Άλλωστε το πλάτος του δρόμου το οποίο προκύπτει από την κατεδάφιση των 

επικειμένων της ιδιοκτησίας (3), είναι της τάξης των 8,0 μέτρων περίπου, ικανό να 

εξυπηρετήσει τις συνθήκες κυκλοφορίας στην περιοχή. 

Προκειμένου όμως το κτίσμα της ιδιοκτησίας με αριθμό  δύο (2) φερόμενου ιδιοκτήτη 

Νικολάου Μαρούση, να είναι λειτουργικό και ασφαλές, αφού πρόκειται για κτίσμα το οποίο 

έως και σήμερα κατοικείται, κρίνεται αναγκαία η κατασκευή τοιχίου, εντός του εύρους της 

δημοτικής οδού, το οποίο θα αντιστηρίξει τα θεμέλια της κατοικίας αλλά και της υφιστάμενης 

περίφραξης του εν λόγω οικοπέδου. 

Για το παραπάνω έργο συντάχθηκε μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία, με προϋπολογισμό 

δαπάνης  20.188,53 € με ΦΠΑ. 

Από τα παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο του Πολυγύρου θα πρέπει να αποφασίσει για 

τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση τοιχίου αντιστήριξης επί της οδού 

Γ. Σεφέρη Δ.Κ. Πολυγύρου.» και παράλληλα να εγκρίνει και να ψηφίσει πίστωση  16.413,44 € με 

αναθεώρηση και χωρίς ΦΠΑ, έτσι ώστε να ανατεθεί και να εκτελεστεί το συγκεκριμένο έργο. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το άρθρο 9 παρ. 1 του Π.Δ./τος 

171/1987, το άρθρο 29 του Ν. 3669/2008 και την απόφαση 35130/739/9-8-2010(ΦΕΚ 

1291/Β/11-8-2010) του Υπουργού Οικονομικών όπως τροποποίησε τις διατάξεις του άρθρου 83 

παρ. 1 του Ν. 2362/1995 και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α 

 Η εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση τοιχίου αντιστήριξης επί της οδού 

Γ. Σεφέρη Δ.Κ. Πολυγύρου» (αρ. μελ. 72/2014) να εκτελεστεί μετά από Πρόχειρο 

Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Π.Δ./τος 171/1987, το 

άρθρο 29 του Ν. 3669/2008 και την απόφαση 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) 

ΑΔΑ: ΩΡ6ΒΩΞΜ-ΙΦΟ



 

του Υπουργού Οικονομικών όπως τροποποίησε τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 

2362/1995 
 Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση 16.413,44 € με αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α. σε 

βάρος του Κ.Α. 02.30.7323.006 με τίτλο «Ολοκλήρωση τοιχίου αντιστήριξης επί της οδού 

Γ. Σεφέρη Δ.Κ. Πολυγύρου». 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 333/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 4-12-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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