
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
 της 20/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι τέσσερις (24) του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα 
Τετάρτη 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. 
20/18.10.2012 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 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 18 Παρθενιώτης Νικόλαος
2 Κυριάκου Ιφιγένεια 19 Λακρός Αλέξανδρος
3 Βορδός Χρήστος 20 Μπάτσιος Αστέριος
4 Σαράντη Μαρία 21 Δήμητσας Δημήτριος
5 Ζούνη Στέλλα 22 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Αβέρης Αθανάσιος 23 Ευαγγελινός Δημήτριος
7 Πλιάκος Αστέριος
8 Σοφοτάσιος Χρήστος
9 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
10 Κοντογιώργης Δημήτριος
11 Χλιούμης Ανδρέας
12 Δημητριάδης Χρήστος
13 Μπογδάνος Κων/νος
14 Σιμώνης Ιωάννης
15 Λαφαζάνης Βασίλειος
16 Καπλάνης Θωμάς
17 Γκλάβας Γεώργιος

         ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Λιόντας Γεώργιος
2 Πύρρος Ιωάννης
3 Γκολόης Γεώργιος
4 Βαγιωνάς Αθανάσιος

        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου 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.  Ορμύλιας  κ.  Αναστάσιος  Σαραφίδης  και  ο  Πρόεδρος  της  Τ.Κ. 
Ταξιάρχη κ. Άγγελος Ζιούπος.

Αριθμός θέματος: 5ο Πρόταση τοπικής κυκλοφοριακής ρύθμισης (Εξ αναβολής)

Αριθμός Απόφασης : 420

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Ζαγγίλας Δημήτριος,  εισηγούμενος το 5ο θέμα, 
έδωσε τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ανδρέα Χλιούμη, ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω :«Στο 
συγκεκριμένο θέμα καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει την πρόταση τοπικής κυκλοφοριακής ρύθμισης, εντός 
του ιδιωτικού οικισμού Τρικόρφου Γερακινής του Δήμου Πολυγύρου. Ο Δήμος Πολυγύρου ως κύριος 
των  κοινοχρήστων  χώρων  και  δρόμων  του  ιδιωτικού  οικισμού,  όπως  αυτό  προβλέπεται  από  την 
νομοθεσία για τις υποχρεώσεις σε γη των Οικοδομικών Συνεταιρισμών, είναι αυτός που θα πρέπει να 
αποφασίσει την ρύθμιση της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο σημείο.

ΑΔΑ: Β4ΣΩΩΞΜ-3ΤΟ
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Έπειτα από  την υπ’ αριθ. 21336/3-10-2011 αίτηση της κας Αγιομαμίτου – Ρόκου Αναστασίας 
προς τον Δήμο Πολυγύρου, διενεργήθηκε αυτοψία στο σημείο όπου η προαναφερόμενη κυρία εστιάζει  
στη αίτησή της.

Από  την  αυτοψία  διαπιστώθηκε  ότι  σήμερα  οι  οδηγοί  που  εισέρχονται  στον  οικισμό  και 
πηγαίνουν προς το σημείο κινούμενοι από δυτικά προς ανατολικά φτάνοντας στην διασταύρωση έχουν 
την  δυνατότητα  της  ευθύγραμμης  κίνησης  αλλά  και  της  στροφής  αριστερά,  όπως  φαίνεται  στο 
σκαρίφημα (1). 

Στην διασταύρωση υπάρχει μια τριγωνική νησίδα για να ρυθμίζει την κυκλοφορία. Οι οδηγοί 
σήμερα  και  λόγω  της  θέσης  της  νησίδας,  στρίβουν  αριστερά  μπαίνοντας  στο  αντίθετο  ρεύμα 
κυκλοφορίας.  Αν  και  ο  φόρτος  κυκλοφορίας  δεν  είναι  μεγάλος  στην  περιοχή,  αφού  τον  δρόμο 
χρησιμοποιούν ως επί το πλείστο οι οικιστές, δεν παύει να υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος, αν 
δεν τροποποιηθεί  η κίνηση κυκλοφορίας των οχημάτων.

Η πρόταση λοιπόν της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου είναι αυτή που φαίνεται στο 
σκαρίφημα νούμερο (2). Αυτά που βλέπουμε και στο σκαρίφημα και προτείνει η υπηρεσία είναι τα 
εξής:

1.  Να κατεδαφιστεί  η τριγωνική νησίδα,  αφού η λανθασμένη χωροθέτησή της προκαλεί  το 
πρόβλημα της αντίθετης κίνησης των οχημάτων.

2. Κατασκευή νέας νησίδας όπως φαίνεται στο τοπογραφικό σκαρίφημα 2. έτσι ώστε να 
οδηγεί τα οχήματα σε σωστή θέση προκειμένου να αλλάξουν την κατεύθυνσή τους, αλλά και να δίνει τη 
δυνατότητα στον οδηγό για καλύτερο έλεγχο του δρόμου, αφού θα έχει σαφώς μεγαλύτερη ορατότητα.

 Άλλωστε υπάρχει και έγγραφο του τμήματος Τροχαίας Πολυγύρου, που συμφωνεί με τις ανωτέρω 
προτάσεις».

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 21336/3-10-2011 αίτηση 
της  κας  Αγιομαμίτου  –  Ρόκου  Αναστασίας,  τα  σκαριφήματα,  το  με  Αριθ.  Πρωτ.:  1016/49/278-γ΄ 
έγγραφο του τμήματος Τροχαίας Πολυγύρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α 
1. Να κατεδαφιστεί η τριγωνική νησίδα εντός του ιδιωτικού οικισμού Τρικόρφου 
Γερακινής του Δήμου Πολυγύρου, αφού η λανθασμένη χωροθέτησή της προκαλεί 
το πρόβλημα της αντίθετης κίνησης των οχημάτων.
2.  Την κατασκευή νέας νησίδας όπως φαίνεται στο τοπογραφικό σκαρίφημα 2. 
έτσι ώστε να οδηγεί τα οχήματα σε σωστή θέση προκειμένου να αλλάξουν την 
κατεύθυνσή  τους,  αλλά  και  να  δίνει  τη  δυνατότητα  στον  οδηγό  για  καλύτερο 
έλεγχο του δρόμου, αφού θα έχει σαφώς μεγαλύτερη ορατότητα».

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 420/2012

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή              Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Πολύγυρος 30-10-2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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