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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

 της 9/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 
 Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Απριλίου του έτους 2012, 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. 9/24.4.2012 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 18 Ευαγγελινός Δημήτριος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 19 Σιμώνης Ιωάννης 
3 Βορδός Χρήστος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 21 Σταμούδης Ελευθέριος 
5 Λιόντας  Γεώργιος 22 Καπλάνης Θωμάς 
6 Σαράντη Μαρία 23 Γκολόης Γεώργιος 
7 Ζούνη Στέλλα    

8 Αβέρης Αθανάσιος    

9 Πλιάκος Αστέριος    

10 Λακρός Αλέξανδρος    

11 Σοφοτάσιος Χρήστος    

12 Βουλγαράκης Χρυσόστομο    

13 Κοντογιώργης Δημήτριος    

14 Δήμητσας Δημήτριος    

15 Δημητριάδης Χρήστος    

16 Μπογδάνος Κων/νος    

17 Μπάτσιος  Αστέριος    

      

         ΑΠΟΝΤΕΣ : 

 

      

 

 
  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 Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος Δημοτικής 

Κοινότητας Γαλάτιστας κ. Θεολόγης Νικόλαος, και ο Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας Ριζών κ. Γιάννος 

Αθανάσιος.  

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, 

εισηγούμενος το 24
ο
 θέμα, έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε: Ο πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 24
ο
 θέμα, έδωσε τον 

λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε ότι ο ανάδοχος του προαναφερθέντος έργου με την 

1 Βαγιωνάς Αθανάσιος 

2 Παρθενιώτης Νικόλαος 

3 Χλιούμης Ανδρέας 

4 Πύρρος Ιωάννης 

Αριθμός θέματος :24
ο
  Λήψη απόφασης για έναρξη εργασιών του έργου «Αστικές 

Αναπλάσεις Πολυγύρου» 
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επωνυμία «Βαφειάδης Α.Τ.Ε» κατέθεσε την με ημερομηνία 19-3-2012 αίτηση η οποία έλαβε 

αρ. πρωτοκόλλου 5902/19-3-2012, για καθυστέρηση έναρξης των εργασιών μέχρι τις 23-4-

2012, επικαλούμενος λόγους κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (μονοδρομήσεις, αλλαγές πορείας 

δρομολογίων ΚΤΕΛ, μεταφορά στάσεων λεωφορείων κλπ.) και έντονων διαμαρτυριών 

καταστηματαρχών και κατοίκων της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών, οι οποίες συνίστανται 

στην μείωση της εμπορικής κίνησης και στην ασφαλή πρόσβαση στον παρακείμενο Ιερό Ναό 

του Αγ. Χαραλάμπους κατά την διάρκεια των εορτών του Πάσχα. 

Περαιτέρω και μετά το πέρας των τοπογραφικών εργασιών οριοθέτησης του έργου επί 

του εδάφους διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

1) Το τοιχίο του αύλειου χώρου του 1
ου

 Δημοτικού Σχολείου δεν έχει 

κατασκευαστεί στην ακριβή θέση του, βάσει της εγκεκριμένης ρυμοτομίας. 

Έτσι ενώ το βορειοανατολικό σημείο της περίφραξης είναι κατασκευασμένο 

στα όρια της ρυμοτομικής γραμμής, καταλήγει στο νότιο ανατολικό άκρο να 

καταλαμβάνει τμήμα του δρόμου πλάτους 1,0 μ.(Ασκληπιού – Ερασιστράτους). 

2) Κατασκευές ιδιωτών σε κοινόχρηστο δρόμο, εκτός της ρυμοτομικής 

γραμμής(τοιχία ΔΕΗ, κήποι, σκάλες εισόδων, ράμπες υπόγειων χώρων 

στάθμευσης κλπ.) 

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα παραπάνω προβλήματα με όσο το δυνατό πιο 

ανώδυνο τρόπο για τους παρόδιους ιδιοκτήτες οι οποίοι υπέβαλλαν προς τούτο σχετικές 

αιτήσεις (με Αρ. Πρωτ.: 8365/17-4-2012 αίτηση κ. Κορεντίου Χρήστου και με Αρ. Πρωτ.: 

8366/17-4-2012  αίτηση κ. Κορεντίου Κωνσταντίνου) αλλά και για να καταστεί δυνατή η 

συνέχιση των εργασιών από τον ανάδοχο, δόθηκε σχετική προφορική εντολή στην Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου να συντάξει και να υποβάλλει τροποποιητική 

μελέτη. 

Η μελέτη αυτή διαλαμβάνει τις παρακάτω λύσεις: 

Στην οδό Ερασιστράτους από την οδό Ιπποκράτους έως την οδό Ασκληπιού 

προτείνεται μείωση στο πλάτος των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού. Έτσι από τα τρία (3) 

μέτρα πλάτος πεζοδρομίου που προτείνονταν στην αρχική μελέτη, θα κατασκευαστεί 

πεζοδρόμιο με δύο (2) μέτρα πλάτος. Το εύρος του οδοστρώματος θα παραμείνει σταθερό ενώ 

δεν θα έχουμε τροποποίηση των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών των οικοδομικών 

τετραγώνων. Η κίνηση των πεζών καθώς και των ατόμων με ειδικές ανάγκες δεν επηρεάζεται 

από αυτές τις αλλαγές. 

Στην οδό Διοσκουρίδου από την οδό Ασκληπιού έως την οδό Διογένους προτείνεται να 

μετατοπιστούν οι κατασκευές των αναπλάσεων προς ανατολάς και προκειμένου να 

διατηρηθούν σταθερά τα πλάτη των πεζοδρομίων και του οδοστρώματος της μελέτης, θα 

ελαττωθεί κατά πλάτος ενός μέτρου η επιφάνεια ανάπλασης του πάρκου.  

Όσον αφορά στην ανάπλαση του πάρκου που βρίσκεται ανατολικά της οδού 

Διοσκουρίδου, προτείνεται να συμπληρωθεί η μελέτη ως εξής: Στην βόρεια πλευρά του 

πάρκου προβλεπόταν από την αρχική μελέτη η δημιουργία ενός χώρου μνημείου. Λόγω του 

υφιστάμενου ανάγλυφου προτείνεται να κατασκευαστεί ένα τοιχίο αντιστήριξης περιμετρικά 

του χώρου μνημείου ούτως ώστε ο χώρος να είναι επίπεδος.  Τέλος από την νότια πλευρά του 

μνημείου ενώ προβλεπόταν μια ενιαία  

κλίμακα κατά πλάτος του πάρκου τώρα κρίνεται σκόπιμο να κατασκευαστούν δύο ξεχωριστές 

κλίμακες λόγω του διαφορετικού αριθμού σκαλοπατιών. 

Το δημοτικό συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τα παραπάνω και 

μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Α π ο φ α σ ί  ζ ε ι       Ο μ ό φ ω ν α  
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 Την μετατόπιση έναρξης εργασιών μέχρι τις 23 Απριλίου 2012 για τους λόγους που 

διαλαμβάνονται στην αίτηση του αναδόχου και τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του 

έργου. 

Εγκρίνει την τροποποίηση της μελέτης σύμφωνα με την οποία: Στην οδό 

Ερασιστράτους από την οδό Ιπποκράτους έως την οδό Ασκληπιού θα μειωθεί το πλάτος των 

πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού. Έτσι από τα τρία (3) μέτρα πλάτος πεζοδρομίου που 

προτείνονταν στην αρχική μελέτη, θα κατασκευαστεί πεζοδρόμιο με δύο (2) μέτρα πλάτος. Το 

εύρος του οδοστρώματος θα παραμείνει σταθερό χωρίς τροποποίηση των ρυμοτομικών και 

οικοδομικών γραμμών των οικοδομικών τετραγώνων. Η κίνηση των πεζών καθώς και των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες δεν επηρεάζεται από αυτές τις αλλαγές. 

Στην οδό Διοσκουρίδου από την οδό Ασκληπιού έως την οδό Διογένους προτείνεται να 

μετατοπιστούν οι κατασκευές των αναπλάσεων προς ανατολάς και προκειμένου να 

διατηρηθούν σταθερά τα πλάτη των πεζοδρομίων και του οδοστρώματος της μελέτης, θα 

ελαττωθεί κατά πλάτος ενός μέτρου η επιφάνεια ανάπλασης του πάρκου.  

Όσον αφορά στην ανάπλαση του πάρκου που βρίσκεται ανατολικά της οδού 

Διοσκουρίδου, θα συμπληρωθεί η μελέτη ως εξής: Στην βόρεια πλευρά του πάρκου 

προβλεπόταν από την αρχική μελέτη η δημιουργία ενός χώρου μνημείου. Λόγω του 

υφιστάμενου ανάγλυφου θα κατασκευαστεί ένα τοιχίο αντιστήριξης περιμετρικά του χώρου 

μνημείου ούτως ώστε ο χώρος να είναι επίπεδος.  Τέλος από την νότια πλευρά του μνημείου 

ενώ προβλεπόταν μια ενιαία κλίμακα κατά πλάτος του πάρκου τώρα θα κατασκευαστούν δύο 

ξεχωριστές κλίμακες λόγω του διαφορετικού αριθμού σκαλοπατιών. 

 

 

 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 142/2012 

 

       Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

Πολύγυρος 2 - 5 – 2012 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 
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