
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα 

Τρίτη 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. 

8/24.3.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε στους 

δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο 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 προσκλήθηκε και 

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 15 Πάνος Ιωακείμ 

2 Δημητριάδης Χρήστος 16 Φυλαχτός Χρήστος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Τσινάς Αργύριος 

6 Βασιλάκης  Αθανάσιος 20 Γκλάβας Γεώργιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ζιούπου Άννα 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Ματθαίου Αθανάσιος 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Σαράντη Μαρία 26   

13 Λακρός Αλέξανδρος 27   

14 Κανταράς Αναστάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Ξάκης Ιωάννης 

3 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

4 Δέας Παύλος 

 

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 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, η Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Ταξιάρχη κ. Μπόλματη Φωτεινή,  ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, και ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 

Η δημοτική σύμβουλος κ. Σαράντη Μαρία προσήλθε στο 18
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

ενώ η δημοτική σύμβουλος κ. Ζούνη Στέλλα προσήλθε στο 28
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λιόντας Γεώργιος αποχώρησε στο 15
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ενώ ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πάνος Ιωακείμ αποχώρησε στο 22
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης. 

 

Αριθμός θέματος: 17ο  Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό δρόμου από 

δευτερεύον Επαρχιακό δίκτυο σε δημοτική οδό 

Αριθμός Απόφασης :140  

 
        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 17ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα, ο οποίος τόνισε: «Η 
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παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στον χαρακτηρισμό του Δευτερεύοντος Επαρχιακού Δρόμου, ο οποίος 

βρίσκεται στη Γερακινή του Δήμου Πολυγύρου. Πρόκειται για τον δρόμο στην εκτός σχεδίου περιοχή 

της Γερακινής και συγκεκριμένα για το τμήμα που άρχεται από το πέρας του ρυμοτομικού σχεδίου της  

«Παραλίας Γερακινής », δηλαδή από το τελευταίο Οικοδομικό Τετράγωνο Γ101, και έχει πέρας το 

σημείο όπου διασταυρώνεται με το πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο πριν τα Ψακούδια Ορμύλιας. Το μήκος 

του επαρχιακού δικτύου που πρόκειται να αποχαρακτηριστεί είναι 2025 μ. και απεικονίζεται στο 

συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα – αεροφωτογραφία που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου Πολυγύρου. 

Το συγκεκριμένου τμήμα του επαρχιακού δρόμου, εντασσόταν στο κύριο οδικό κύκλωμα 

Σιθωνίας Χαλκιδικής, δηλαδή ήταν τμήμα της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Νικήτης. Από την 

κατασκευή του νέου Επαρχιακού δικτύου, όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα, ο δρόμος 

κατατάχθηκε στο δευτερεύων επαρχιακό κύκλωμα του Νομού Χαλκιδικής. 

Το 1995 εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο στην Παραλία Γερακινής και ένα αρκετά μεγάλο 

τμήμα του δευτερεύοντος επαρχιακού δικτύου, μήκους 2 km περίπου, εντάχθηκε στο πολεοδομικό 

σχέδιο και κατά συνέπεια χαρακτηρίστηκε  ως αστική δημοτική οδός. 

Το τμήμα που εναπομένει ανατολικά του σχεδίου πόλεως της Παραλίας Γερακινής, έως την 

συμβολή του με την νέα Επαρχιακή οδό, που είναι το τμήμα το οποίο ο Δήμος Πολυγύρου θέλει να 

εντάξει στο Δημοτικό Δίκτυο έχει μήκος όπως προαναφέραμε 2.025 μ. 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα της αεροφωτογραφίας το εν λόγω τμήμα, εξυπηρετεί σήμερα 

εκτός από τον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής, τον τουριστικό κόσμο που φιλοξενείτε στις 

εγκαταστάσεις της περιοχής, (camping, ξενοδοχεία κλπ.) καθώς και τους παραθεριστές με ιδιόκτητες 

εξοχικές κατοικίες. 

 Όπως γίνεται κατανοητό, ο κυκλοφοριακός φόρτος του συγκεκριμένου δρόμου έχει ελαττωθεί 

σε πολύ μεγάλο ποσοστό, αφού οι επισκέπτες που έχουν προορισμό την Σιθωνία, εξυπηρετούνται από 

το Νέο Επαρχιακό δίκτυο. 

Ο χαρακτηρισμός του δρόμου ως δημοτική οδό, θα δώσει στον Δήμο την δυνατότητα της 

διαμόρφωσης - ανάπλασης αλλά και σήμανσης του συγκεκριμένου δρόμου, σύμφωνα με τις ανάγκες 

της περιοχής. 

Επιπλέον η όποια δυνατότητα δυσκολίας υπάρχει στην σύνδεση των εγκαταστάσεων και των 

ιδιοκτησιών με το επαρχιακό δίκτυο θα εξαλειφθεί, αφού η σύνδεση σε δημοτικό δίκτυο είναι σαφώς 

λιγότερο απαιτητική απ’ ότι σε επαρχιακό δίκτυο. Αυτό κρίνεται ότι θα ανοίξει τον δρόμο γα νέες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες στην περιοχή, μιας και οι απαγορευτικές διατάξεις σύνδεσης με 

εγκαταστάσεις, αποτελούν τροχοπέδη στην  οποιαδήποτε τουριστική – επιχειρηματική δραστηριότητα».  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την τεχνική έκθεση και μετά 

από διαλογική συζήτηση, 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

Na χαρακτηριστεί το τμήμα του Δευτερεύοντος Επαρχιακού Δρόμου, το οποίο 

βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή της Γερακινής και συγκεκριμένα αυτό που τμήμα που 

άρχεται από το τέλος του ρυμοτομικού σχεδίου της ΄΄Παραλίας Γερακινής΄΄, δηλαδή από το 

τελευταίο Οικοδομικό Τετράγωνο Γ101, και έχει πέρας το σημείο όπου διασταυρώνεται με το 

πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο πριν τα Ψακούδια Ορμύλιας, σε δημοτική οδό. Το μήκος του 

επαρχιακού δικτύου που πρόκειται να αποχαρακτηριστεί είναι 2025 μ. και απεικονίζεται στο 

συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα – αεροφωτογραφία που συντάχθηκε από την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 140/2015 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                               Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 6-5-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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