
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
 της 22/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα επτά (7) του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή 
και  ώρα  18:30  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Πολυγύρου  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια 
συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου  Πολυγύρου,  ύστερα  από  την  με  αριθ. 
22/29.11.2012 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 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 Γκολόης Γεώργιος
7 Πλιάκος Αστέριος 24 Βαγιωνάς Αθανάσιος
8 Σοφοτάσιος Χρήστος 25 Πύρρος Ιωάννης
9 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
10 Κοντογιώργης Δημήτριος
11 Χλιούμης Ανδρέας
12 Δημητριάδης Χρήστος
13 Μπογδάνος Κων/νος
14 Λιόντας Γεώργιος
15 Λαφαζάνης Βασίλειος
16 Καπλάνης Θωμάς
17 Γκλάβας Γεώργιος

         ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Ευαγγελινός Δημήτριος
2 Σιμώνης Ιωάννης

        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  
παραβρέθηκαν   οι  Πρόεδροι  των  Δημοτικών  Κοινοτήτων  του  Δήμου  Πολυγύρου  Ορμύλιας  κ. 
Αναστάσιος Σαραφίδης, Γαλάτιστας κ. Θεολόγης Νικόλαος, και Τοπικών Κοινοτήτων Γερροπλατάνου 
και Ολύνθου κ.κ. Σεραφείμ Δημήτριος και Βαγιωνάς Κωνσταντίνος αντίστοιχα.

Αριθμός θέματος: 12 Παραλαβή  και  έγκριση  μελέτης  με  τίτλο:  “Αρχιτεκτονική 
μελέτη  (αρ.  Μελ.120/2012)  ολοκληρωμένης  αστικής 
ανάπλασης οικισμού Ορμύλιας Δ. Πολυγύρου”

Αριθμός Απόφασης : 469

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 12ο  θέμα, 
έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ. Ανδρέα Χλιούμη, ο οποίος ανέφερε: “Στο πλαίσιο της με 
αρ.  πρωτ.  31  Πρόσκλησης  της  Ενδιάμεσης  Διαχειριστική  Αρχής  ΕΕΤΑΑ Α.Ε.  για  την  υποβολή 
προτάσεων  στο  πλαίσιο  του  Άξονα  Προτεραιότητα  «ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΖΩΗΣ  ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»  Κωδ.  07  του  Ε.Π.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – 
ΘΡΑΚΗ  2007-2013,  το  οποίο  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, ο Δ.Πολυγύρου υπέβαλε επιτυχώς πρόταση για την χρηματοδότηση της  πράξης με τίτλο 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ και 
δημόσια δαπάνη 2.000.000,00 ευρώ.
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Σε συνέχεια της ως άνω Πρότασης, απαιτείται η παραλαβή και έγκριση της μελέτης με τίτλο 
«Αρχιτεκτονική μελέτη ολοκληρωμένης αστικής ανάπλασης οικισμού Ορμύλιας Δ. Πολυγύρου».

Η μελέτη αφορά στην ανάπλαση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου δυτικά και ανατολικά της 
κεντρικής πλατείας του οικισμού. Συγκεκριμένα, δυτικά της πλατείας η περιοχή επέμβασης ορίζεται: 
νότια από την οδό εισόδου στον οικισμό από τον Πολύγυρο, δυτικά από την κάθετη στην προηγούμενη 
οδό που ορίζει το πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού και διέρχεται από το νηπιαγωγείο, βόρεια από 
την προέκταση της οδού εισόδου από Βατοπέδι η οποία αποτελεί και το όριο της πλατείας στη βόρεια  
πλευρά και ανατολικά από την πλατεία (Η μελέτη αφορά στις τρεις παραπάνω οδούς και το δίκτυο των  
δρόμων που περικλείονται από αυτές). 

Αντίστοιχα, ανατολικά της πλατείας η περιοχή επέμβασης ορίζεται από την οδό εισόδου από το 
Βατοπέδι και από την πλατεία και περιλαμβάνει την παραπάνω οδό, τους δρόμους νότια από αυτήν που 
καταλήγουν κάθετα στην πλατεία και  τους  δρόμους που τους  συνδέουν.  Τέλος,  στις  προτεινόμενες 
επεμβάσεις περιλαμβάνεται και το περιμετρικό πεζοδρόμιο του πάρκου της πλατείας. 

Οι  επεμβάσεις  ανάπλασης  που  προτείνονται  χωρίζονται  σε  δύο  κατηγορίες:  α)  καθαίρεση 
υπαρχόντων κρασπέδων και πεζοδρομίων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων, με παράλληλη τοποθέτηση 
καθιστικών,  φωτιστικών  και  φυτεύσεων  στις  κύριες  οδούς  που  περικλείουν  τις  περιοχές  που 
αναφέρθηκαν και β) επίστρωση με κυβόλιθους των εσωτερικών οδών ήπιας κυκλοφορίας.

Ειδικότερα,  αναφέρεται  ότι  η  εν  λόγω  αρχιτεκτονική  πρόταση  περιλαμβάνει  ενιαία 
διαμόρφωση των  πεζοδρομίων, τα οποία κατασκευάζονται ανάλογα με το πλάτος της κάθε οδού είτε 
στη μία είτε και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος. Στόχος ήταν η εξασφάλιση κατά το δυνατόν 
άνετης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και η αποθάρρυνση μέσω του σχεδιασμού της στάθμευσης 
στα σημεία όπου δημιουργείται  πρόβλημα.Συνολικά θα κατασκευαστούν πεζοδρόμια μήκους περίπου 
1.642 μ. και εμβαδού 2.300 τ.μ., για τα οποία θα χρησιμοποιηθούν προκατασκευασμένα κράσπεδα και 
πλάκες γρανίτη διαστάσεων 35 Χ 35 εκ τοποθετημένες σε πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος C16/20 με 
πλέγμα Τ131. 

Επίσης, η επιφάνεια των δρόμων που θα επιστρωθούν με κυβόλιθους είναι περίπου 5.690 τ.μ. 
Προτείνεται η φύτευση 86 δέντρων, η τοποθέτηση 125 φωτιστικών και 45 καθιστικών με κτιστή βάση 
από οπλισμένο  σκυρόδεμα και ξύλινη καθιστική επιφάνεια. Επιλέγονται δέντρα κατηγορίας Δ2 λόγω 
της έλλειψης χώρου και θάμνοι κατηγορίας Θ1 (βιβούρνο). Τα φωτιστικά θα πρέπει να είναι ίδια ή 
παρόμοια με εκείνα που τοποθετήθηκαν κατά την ανάπλαση της περιοχής περιμετρικά της πλατείας για 
να υπάρχει ομοιομορφία. Τέλος, μπροστά στα καθιστικά και περιμετρικά από τα παρτέρια των δέντρων 
τοποθετείται ξύλινο δάπεδο εξωτερικού χώρου.

Η  συγκεκριμένη  αρχιτεκτονική  μελέτη  υποβλήθηκε  και  εγκρίθηκε  από  τη  Δ/νση  Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου.

Βάσει  των  ανωτέρω,  εισηγούμαι  την  παραλαβή  και  έγκριση  της  μελέτης  με  τίτλο 
Αρχιτεκτονική  μελέτη  (αρ.  Μελ.120/2012)  ολοκληρωμένης  αστικής  ανάπλασης  οικισμού 
Ορμύλιας Δ. Πολυγύρου”.
 Το δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Την  παραλαβή  και  έγκριση  της  μελέτης  με  τίτλο  «Αρχιτεκτονική  μελέτη  (αρ. 
Μελ.120/2012) ολοκληρωμένης αστικής ανάπλασης οικισμού Ορμύλιας Δ. Πολυγύρου”.

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 469/2012

  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 10-12-2012

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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