
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 5/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι εννέα (29) του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα  
Παρασκευή  και  ώρα  14:00  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Πολυγύρου  συνήλθε  σε 
τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου  Πολυγύρου, 
ύστερα  από  την  με  αριθ.  5/22.3.2013 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 14 Ευαγγελινός Δημήτριος
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Δημητριάδης Χρήστος
3 Βορδός Χρήστος 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Χλιούμης Ανδρέας 17 Βαγιωνάς Αθανάσιος
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Καπλάνης Θωμάς
7 Ζούνη Στέλλα 20 Μπάτσιος Αστέριος
8 Λακρός Αλέξανδρος 21 Παρθενιώτης Νικόλαος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος 22 Γκολόης Γεώργιος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 23 Λαφαζάνης Βασίλειος
11 Κοντογιώργης Δημήτριος
12 Δήμητσας Δημήτριος
13 Μπογδάνος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Κυριάκου Ιφιγένεια
2 Πλιάκος Αστέριος
3 Πύρρος Ιωάννης
4 Αβέρης Αθανάσιος

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  κ.  Σαραφίδης  Αναστάσιος,  Πρόεδρος  Δ.Κ.  Ορμύλιας,  ο  κ. Θεολόγης 
Νικόλαος,  Πρόεδρος  Δ.Κ.  Γαλάτιστας  και  ο  κ.  Βαγιωνάς  Κων/νος,  Πρόεδρος  Τ.Κ. 
Ολύνθου.

Αριθμός θέματος:  17ο Μετακίνηση οχημάτων ιδιώτη από την περιοχή 
“Αμπαράδικα” στον Πολύγυρο

Αριθμός Απόφασης : 129

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 
17ο θέμα, ανέφερε ότι: “επανειλημμένως έχουν απασχολήσει ή έχουν έρθει καταγγελίες για το 
θέμα  των  δύο  φορτηγών  που  βρίσκονται  στη  νότια  είσοδο  της  πόλης.  Έχουμε  πλέον  τη 
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διαβεβαίωση του ιδιώτη με την με αριθ. Πρωτ.: 5118/15-3-2013 αίτησή του ότι σε διάστημα 
δύο μηνών θα τα απομακρύνει, διαφορετικά θα πάρει πρωτοβουλία ο Δήμος.

Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος ο 
οποίος  ανέφερε:  “δημιουργεί  καθημερινά  προβλήματα  αυτός  ο  κύριος  εκεί,  έχουν  γίνει 
αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, και σήμερα έρχεται να ζητήσει περιθώριο δύο μηνών. Δηλαδή 
θα ξαναρθεί μετά να ζητήσει άλλο περιθώριο δύο μηνών και τριών μηνών;”. 

Τον λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Γκλάβας,  ο οποίος  ανέφερε: “τον έχω 
ενημερώσει  τον  κ.  Ν.  Στεριανόπουλο,  ότι  πέρα από τους  δύο μήνες  το  αυτοκίνητο θα  το 
σηκώσει γερανός και δεσμεύτηκε να βρει χώρο. Δεν υπάρχει άλλο χρονικό περιθώριο”.
 Τον  λόγο  πήρε  και  πάλι  ο  αρχηγός  της  μείζονος  μειοψηφίας  κ.  Κωνσταντίνος 
Μπογδάνος:  “Εγώ  προτείνω,  αν  το  τελευταίο  διάστημα  των  δύο  μηνών  δεν  βρεθεί  ο 
κατάλληλος χώρος, ο Δήμος να εφαρμόσει τις κείμενες διατάξεις που υπάρχουν και να σηκώσει 
τα αυτοκίνητα”.
         Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την με αριθ. Πρωτ.: 
5118/15-3-2013 αίτηση του κ. Στεριανόπουλου Νικολάου και μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

Την χορήγηση χρονικού περιθωρίου δύο μηνών από την λήψη της παρούσης στον 

κ. Νικόλαο Στεριανόπουλο, ώστε ο ιδιώτης να βρει κατάλληλο χώρο και να μετακινήσει 

τα δύο του οχήματα από την περιοχή “Αμπαράδικα” στον Πολύγυρο.

Μετά την πάροδο των δύο μηνών, και εφόσον ο ιδιώτης δεν μετακινήσει τα δύο 

του οχήματα, τότε ο Δήμος  θα εφαρμόσει τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 75 παρ. Γ4 του 

Ν.3463/2006 Ν.Κ.Δ.Κ.) που υπάρχουν και θα απομακρύνει τα αυτοκίνητα.

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 129/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 10 -4-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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