
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 9/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή ένατη (29η) του μηνός Μαΐου του έτους 2015, 

ημέρα Παρασκευή 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. 9/25.5.2015 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 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 Φυλαχτός Χρήστος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 16 Παπούλιος Ιωάννης 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Τσινάς Αργύριος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Χριστιανού Αγγελική 

6 Βασιλάκης  Αθανάσιος 20 Ματθαίου Αθανάσιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ξάκης Ιωάννης 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22   

9 Λιόντας  Γεώργιος 23   

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Σαράντη Μαρία 26   

13 Λακρός Αλέξανδρος 27   

14 Δέας Παύλος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Δημητριάδης Χρήστος 

2 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

4 Γκλάβας Γεώργιος 

5 Πάνος Ιωακείμ 

6 Ζιούπου Άννα 

 

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, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.  

Γαλάτιστας κ. Σειράς Εμμανουήλ και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος . 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φυλαχτός Χρήστος προσήλθε στο 24
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης. 

Αριθμός θέματος: 2ο έκτακτο Αίτηση της Α.Ε. με την επωνυμία «Διαμαντής Μασούτης 

Α.Ε. – Σούπερ Μάρκετ» για χορήγηση άδειας 

φορτοεκφόρτωσης μπροστά από την είσοδο του 

καταστήματός του, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 

Αριθμός Απόφασης :159  

 

       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 2ο έκτακτο 

της ημερήσιας διάταξης, 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, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δ. Ζαγγίλας, ο οποίος τόνισε: «Υπάρχει το 
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από 11-5-2015 αίτημα της εν λόγω εταιρείας, με το οποίο ζητάνε χορήγηση άδειας 

φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων μπροστά από την είσοδο του καταστήματός τους επί της 

οδού Χαριλάου Τρικούπη, τρεις θέσεις πάρκινγκ, προς αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων 

κατά τις πρωινές ώρες από 08:00-11:00 π.μ. 

Υπάρχει η με Αριθ. Πρωτ.: Φ.28
ε
/7557/25-5-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών  

Υπηρεσιών του δήμου μας, με την οποία γίνεται γνωστό ότι έμπροσθεν του καταστήματος 

έχουν δημιουργηθεί τέσσερις θέσεις στάθμευσης μετά την υλοποίηση του έργου «Αστικές 

Αναπλάσεις στον Πολύγυρο». 

Νομίζω λοιπόν ότι είναι καλύτερα για το τρίωρο αυτό να δοθεί ο χώρος αυτός και να 

σταθμεύουν τουλάχιστον δεξιά, ώστε ο δρόμος της Χαριλάου Τρικούπη να είναι ελεύθερος. 

Υπάρχει κίνδυνος, σταματάνε τα φορτηγά, δεν έχει ορατότητα αυτός που κατεβαίνει 

από κάτω ή από επάνω». 
Το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βορδός: «Κι εγώ θα συνηγορήσω, υπό 

έναν όρο όμως, να μην αφήνουν εκεί μπροστά τα αυτοκίνητα οι εργαζόμενοι και έχουμε 

αντιδικίες με τους μόνιμους κατοίκους και βλέπουν τα αυτοκίνητα παρκαρισμένα των 

εργαζομένων εκεί. Να είναι ξεκάθαρο ότι αφορά μονάχα τη φορτοεκφόρτωση και φορτηγά 

αυτοκίνητα και κανέναν άλλο. Θα πρέπει να είμαστε κατηγορηματικοί σε αυτό, διότι αν δούμε 

ξανά το φαινόμενο να κλείνει η Χαριλάου Τρικούπη εξαιτίας αυτοκινήτων ενδεχομένως 

εργαζομένων οι οποίοι θα έχουν κάνει χρήση αυτού του ευεργετήματος, που είναι μοναδικό, 

δεν το έχουμε ξανακάνει σε άλλη επιχείρηση μέσα στον Πολύγυρο, πιστεύω ότι θα πρέπει να 

είμαστε πολύ αυστηροί. Και όχι μόνο αυτό, θα πρέπει και η Τροχαία να τους παίρνει τις 

πινακίδες». 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το από 11-5-2015 αίτημα της 

εν λόγω εταιρείας, την με Αριθ. Πρωτ.: Φ.28
ε
/7557/25-5-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών  

Υπηρεσιών και μετά από διαλογική συζήτηση, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα 

 Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της απόφασης, και 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ομόφωνα 

 
Την τοποθέτηση κατάλληλων πινακίδων σήμανσης για την συγκεκριμένη άδεια 

φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων μπροστά από την είσοδο του καταστήματός της Α.Ε. με 

την επωνυμία «Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. – Σούπερ Μάρκετ», στην οδό Χαριλάου 

Τρικούπη. 

Τα έξοδα προμήθειας των πινακίδων θα βαρύνουν την εν λόγω εταιρεία, και η 

τοποθέτησή τους θα γίνει μετά από σχετικές οδηγίες του Τμ. Ηλεκτρομηχανολογικών 

Έργων και Συγκοινωνιών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πολυγύρου. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 159/2015 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 8-6-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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