
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 12/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή (30η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα 

Δευτέρα 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. 12/25.6.2014 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 15 Λαφαζάνης Βασίλειος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 16 Καπλάνης  Θωμάς 

3 Βορδός Χρήστος 17   

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 18   

5 Λιόντας  Γεώργιος 19   

6 Σαράντη Μαρία 20   

7 Ζούνη Στέλλα 21   

8 Λακρός Αλέξανδρος 22   

9 Σοφοτάσιος Χρήστος 23   

10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 24   

11 Δημητριάδης Χρήστος 25   

12 Κοντογιώργης Δημήτριος 26   

13 Σταμούδης Ελευθέριος 27   

14 Παρθενιώτης Νικόλαος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Χλιούμης Ανδρέας 

2 Πύρρος Ιωάννης 

3 Παπανικολάου Ευτυχία 

4 Πλιάκος Αστέριος 

5 Μπάτσιος Αστέριος 

6 Πιτσιόρλας  Αστέριος 

7 Ευαγγελινός Δημήτριος 

8 Μαραγκός  Διονύσιος 

9 Γκολόης  Γεώργιος 

10 Αβέρης   Αθανάσιος 

11 Βαγιωνάς 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 η κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, ο κ. Μαχαίρας Ανδρέας, 

Πρόεδρος Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ 

Ορμύλιας. 
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Αριθμός θέματος:21ο  Έγκριση και παραλαβή - των Τευχών Δημοπράτησης της 

μελέτης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ  ΤΟΥ Δ.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» και  

β) την έγκριση της υποβολής πρότασης από τον Δήμο 

Πολυγύρου για την ένταξη του Έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  ΤΟΥ Δ.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» 

στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

Αριθμός Απόφασης :202  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 21ο 

θέμα, τόνισε: « O Δήμος Πολυγύρου στο προσεχές διάστημα θα υποβάλλει ολοκληρωμένη 

πρόταση για την ένταξη του Έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  

ΤΟΥ Δ.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Προκειμένου για την 

ολοκλήρωση του φακέλου υποβολής του ως άνω Έργου, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να 

προβεί στην παραλαβή - έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης της μελέτης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  ΤΟΥ Δ.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» και στην έγκριση της υποβολής 

πρότασης για την ένταξη του Έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  

ΤΟΥ Δ.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.  

Συνοπτικά, για το υπόψη έργο αναφέρονται τα εξής: 

Κατά τη διάρκεια αυτοψίας η οποία διενεργήθηκε πρόσφατα στο οδικό δίκτυο του 

Δ.Πολυγύρου εντοπίσθηκαν συστηματικές φθορές επί του οδοστρώματος οι οποίες χρήζουν 

ιδιαίτερης προσοχής και η αντιμετώπισή τους χαρακτηρίζεται αναγκαία όσο και επείγουσα. 

Βασική αιτία πρόκλησης αυτών φαίνεται να αποτελούν τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα τα 

οποία εκδηλώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2010 στο Ν.Χαλκιδικής. Η έκταση των 

προκληθέντων ζημιών ήταν ευρύτατη με συνέπεια ο Δ.Πολυγύρου να κηρυχθεί άμεσα ως 

πλημμυροπαθής περιοχή (ΦΕΚ Β’ 448/16-4-2010), μετά από σχετική πρωτοβουλία της 

Νομαρχιακής Αυτόδιοίκησης Χαλκιδικής. 

Ειδικότερα, από την αξιολόγηση των υφιστάμενων συνθηκών του δικτύου προέκυψαν τα 

ακόλουθα βασικά πορίσματα: 

1ον) Στο σύνολο των οδών των παραλιακών περιοχών εμφανίζονται ρηγματώσεις 

ευρείας κλίμακας στις λωρίδες κυκλοφορίας, παράλληλα, εγκάρσια και επί του άξονά τους. Οι 

ρωγμές του οδοστρώματος αποτελούν τη συχνότερη και σοβαρότερη μορφή αστοχίας που 

διαπιστώθηκε ενώ τα είδη των ρωγμών ποικίλουν (π.χ ρωγμές τύπου αλιγάτορα, ρωγμές στα 

άκρα του οδοστρώματος, ρωγμές στα ίχνη των τροχών, ρωγμές συρρίκνωσης, ελικοειδείς 

ρωγμές και ρωγμές από ολίσθηση ταπήτων). Απόρροια των εκτεταμένων ρηγματώσεων 

αποτελεί η ολική καταστροφή του οδοστρώματος σε αρκετές θέσεις του παραλιακού δικτύου. 

2ον) Η αποσύνθεση του οδοστρώματος ο κατακερματισμός του δηλαδή, σε μικρά 

χαλαρά κομμάτια, είναι το δεύτερο κατά σειρά σοβαρότητας και συχνότητας πρόβλημα που 

παρουσιάζεται στο οδικό δίκτυο.Εμφανίζεται κυρίως με αποκόλληση αδρανών από την 

επιφάνεια του οδοστρώματος, αποκόλληση υλικού κατά πλάκες και λακκούβες. Η αποσύνθεση 

του οδοστρώματος, έχει προχωρήσει σε τέτοια έκταση, που το οδόστρωμα πλέον χρειάζεται 

ολική ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα. 

3ον) Οι παραμορφώσεις ή στρεβλώσεις της επιφάνειας του οδοστρώματος είναι, 

επίσης, έντονες σε αρκετά σημεία. Το μέγεθος και η συχνότητά τους αυξάνουν την 

επικινδυνότητα των υπόψη οδών αφού ο κυκλοφοριακός φόρτος των παραλιακών περιοχών 

είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Κυριότερες μορφές αστοχίας της κατηγορίας των παραμορφώσεων 

είναι αυλακώσεις στις τροχιές των τροχών, τοπικές καθιζήσεις, διογκώσεις και εγκάρσιες 

πτυχώσεις.  

4ον) Σε πολλά σημεία της οδού παρουσιάζονται φαινόμενα λείανσης της επιφάνειας 

του οδοστρώματος που οφείλονται κυρίως στη λείανση των επιφανειακών αδρανών, στην 

ανάδυση της ασφάλτου στην επιφάνεια του οδοστρώματος ή και στη βύθιση των χον-
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δρόκοκκων αδρανών. Κυριότερη αιτία της ολισθηρότητας φαίνεται να αποτελούν τα λεία 

αδρανή υλικά στην επιφάνεια κύλισης.  

Με την υλοποίηση του προτεινόμενου Έργου (ολικού Προϋπολογισμού 5.000.000,00€) η 

οποία θα πραγματοποιηθεί υπό την Επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δ.Πολυγύρου, αναμένεται να βελτιωθούν άμεσα οι κυκλοφοριακές συνθήκες, να αυξηθεί 

αποτελεσματικά η κυκλοφοριακή ικανότητα καθώς και η οδική ασφάλεια του δικτύου του 

Δ.Πολυγύρου. 

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε: 

α) την παραλαβή - έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης της μελέτης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  ΤΟΥ Δ.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» και  

β) την έγκριση της υποβολής πρότασης από τον Δήμο Πολυγύρου για την ένταξη του 

Έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  ΤΟΥ Δ.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων». 

 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . 

    Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και ύστερα από διαλογική συζήτηση,  

 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

 Την έγκριση και παραλαβή - των Τευχών Δημοπράτησης της μελέτης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  ΤΟΥ Δ.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» και  

 την έγκριση της υποβολής πρότασης από τον Δήμο Πολυγύρου για την ένταξη του Έργου 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  ΤΟΥ Δ.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 202/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 7 -7-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 
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