
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 4/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοσιπέντε  (25) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, 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. 4/21.2.2013 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 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 Πύρρος Ιωάννης
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Δημητριάδης Χρήστος
3 Βορδός Χρήστος 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Βαγιωνάς Αθανάσιος
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Καπλάνης Θωμάς
7 Ζούνη Στέλλα 20 Αβέρης Αθανάσιος
8 Λακρός Αλέξανδρος 21 Παρθενιώτης Νικόλαος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος 22 Γκολόης Γεώργιος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομο
11 Κοντογιώργης Δημήτριος
12 Δήμητσας Δημήτριος
13 Μπογδάνος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Λαφαζάνης Βασίλειος
2 Πλιάκος Αστέριος
3 Ευαγγελινός Δημήτριος
4 Χλιούμης Ανδρέας
5 Μπάτσιος Αστέριος

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 και ο κ. Βαγιωνάς 
Κων/νος, Πρόεδρος Τ.Κ. Ολύνθου.

Αριθμός  θέματος:  1ο 
κατεπείγον

Ψήφισμα του Κυνηγετικού Συλλόγου Ορμύλιας

Αριθμός Απόφασης : 51

Ο  Πρόεδρος του  Δημοτικού  Συμβουλίου κ.  Ζαγγίλας  Δημήτριος, 
εισηγούμενος το 1ο κατεπείγον θέμα, μετά και την συναίνεση του κ.  Δημάρχου για 
την συζήτηση του θέματος και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την 
κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος,  ανέφερε τα εξής : «όλοι οι συνάδελφοι έχετε 
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στα  χέρια  σας  το Ψήφισμα  του  Κυνηγετικού  Συλλόγου  Ορμύλιας  το  οποίο 
συνυπογράφουν  άλλα  11  σωματεία  που  εδρεύουν  στην  Δ.Ε.  Ορμύλιας.  Με  το 
Ψήφισμα αυτό, αναφέρονται στο τεράστιο πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων στην 
επαρχιακή  οδό  που  συνδέει  την  Ορμύλια  με  τη  διασταύρωση  Ορμύλιας-  οδικού 
κυκλώματος Σιθωνίας, διότι τα τελευταία 25 χρόνια καταγράψανε 23 θανάτους στα 4 
αυτά χιλιόμετρα οδικού δικτύου, και ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα αυτό. 

Προτείνουν για την επίλυση του προβλήματος την διαπλάτυνση του δρόμου καθ' 
όλο το  πλάτος  της  απαλλοτριωθείσας ζώνης με  δαπάνες  και  ενέργειες  του Δήμου, 
ώστε να εξασφαλιστεί η αμεσότητα της λύσης του προβλήματος και να αποφευχθεί η 
χρονοβόρα γραφειοκρατία”.

Τον λόγο πήρε  ο κ. Δήμαρχος,  ο οποίος τόνισε ότι:  “με  ΦΕΚ του 2007  το 
συγκεκριμένο  κομμάτι  είναι  μέσα  στο  Περιφερειακό  Δίκτυο,  και  όλα  αυτά  τώρα 
(νομαρχιακά και περιφερειακά) πήγαν στην Περιφέρεια. Στον Δήμο ανήκουν μόνο τα 
οικιστικά σύνολα και οι αγροτικοί δρόμοι, οπότε δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας.

Παρόλα  αυτά  ζητήσαμε  από  την  Περιφέρεια  να  μεριμνήσουν  σχετικά  και 
περιμένουμε να ανταποκριθούν, καθώς δεσμεύτηκε ο Περιφερειάρχης ότι θα είναι στα 
έργα τα οποία θα προταχθούν”.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το με Αριθ. Πρωτ.: 7/16-1-
2013 Ψήφισμα του Κυνηγετικού Συλλόγου Ορμύλιας και μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

Την  έκδοση  Ψηφίσματος  με  το  οποίο  θα  στηρίξουμε  την  πρόταση  των 

Συλλόγων  που εδρεύουν στην Δ.Ε.  Ορμύλιας  και θα  πιέσουμε με οποιοδήποτε 

τρόπο  ώστε  το  φαινόμενο  των  τροχαίων  ατυχημάτων  στην  επαρχιακή οδό  που 

συνδέει την Ορμύλια με τη διασταύρωση Ορμύλιας- οδικού κυκλώματος Σιθωνίας 

να αντιμετωπιστεί από τους αρμόδιους φορείς.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 51/2013

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

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 28 -2-2013
Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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