
 

                                                                                                                                    

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 18/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκατη πέμπτη (15) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 18/10.11.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. 

Ιωάννη Σιμώνη, 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 15 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Βορδός Χρήστος 16 Κυριάκου  Ιφιγένεια 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Κανταράς Αναστάσιος 

4 Λακρός Αλέξανδρος 18 Παπούλιος Ιωάννης 

5 Κοντογιώργης  Δημήτριος 19 Λαφαζάνης Βασίλειος 

6 Ματέας Γεώργιος 20 Πάνο Ιωακείμ 

7 Καραφουλίδης Αναστάσιος 21 Τσινάς Αργύριος 

8 Σαράντη Μαρία 22 Ματθαίου Αθανάσιος 

9 Σιδέρης Νικόλαος 23 Ξάκης Ιωάννης 

10 Γκλάβας  Γεώργιος 24 Χριστιανού Αγγελική 

11 Ζούνη Στέλλα 25   

12 Φυλαχτός Χρήστος 26   

13 Βασιλάκης  Αθανάσιος 27   

14 Λιόντας  Γεώργιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δέας Παύλος 

2 Δημητριάδης Χρήστος  

3 Ζιούπου Άννα 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της 

Τ.Κ. Βάβδου ο κ. Νικόλαος Κλαμούρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος 

Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης, η Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Ταξιάρχη κ. Φωτεινή Μπόλματη, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς, 

ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κρήμνης κ. Αθανάσιος Παπαρνάκης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Μαραθούσας κ. Χρήστος Καμπάνης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μαραθούσας κ. Χρήστος 

Καμπάνης 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ξάκης Ιωάννης αποχώρησε στο 24
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, ενώ η δημοτική σύμβουλος κ. Ιφιγένεια Κυριάκου προσήλθε στη συνεδρίαση 

στο 11
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης 
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Αριθμός θέματος : 14
ο
 Εξέταση αιτήσεων περί χορήγησης άδειας στιγμιαίας χρήσης 

πεζοδρομίου για την εξυπηρέτηση της εισόδου εξόδου 

οχημάτων σε ιδιωτικού χώρους στάθμευσης οχημάτων εκτός 

οδού α) Ζήση Αργύριου και Μουστάκα Κυριακής β) 

Μπητσιού Χρήστου του Αργυρίου, γ) Κατερτζή Μιχάλη του 

Κων/νου, δ) Πασχαλά Χρήστου του Αθανασίου και ε) Ψαθά 

Γεώργιου του Ιωακείμ 

Αριθμός Απόφασης : 401  

  

1.  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 18
ο
 θέμα 

της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον εισηγητή Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα, 

ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Το Ν. 960/79 Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν 

χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως 

συναφών θεμάτων.(ΦΕΚ 194/Α/25-08-79) 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2996/99 (ΦΕΚ 57/Α΄/23. 3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας». 

3. Την απόφαση 125016/87 του Νομάρχη Χαλκιδικής ΦΕΚ233/Δ/1987 περί έγκρισης   

ρυμοτομικού σχεδίου Πολυγύρου 

4. Την 13919/28-9-2016 αίτηση του Κατερτζή Μιχάλη του Κων/νου περί «Έγκρισης άδειας 

εισόδου – εξόδου», στην οικοδομή του η οποία βρίσκεται επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 

στην περιοχή III/Β’ Ζώνης του οικισμού Πολυγύρου και στην οποία στεγάζεται η ΔΥΟ 

Πολυγύρου και επειδή στην συγκεκριμένη οικοδομή (στο σύνολό της) βρίσκεται και 

λειτουργεί η Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου ο συγκεκριμένος χώρος είναι απαραίτητος για την 

καλύτερη λειτουργία της υπηρεσίας 

5. Την Φ28ε/15547/2016 αίτηση του Πασχαλά Χρήστου του Αθανασίου (ως προσωρινός 

διαχειριστής της συγκεκριμένης οικοδομής) περί «Έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου», σε 

οικόπεδο του Ο.Τ. 12α, στην Α και Β ζώνη του οικισμού Πολυγύρου του Δήμου 

Πολυγύρου, το οποίο βρίσκεται στη γωνία των οδών Χαρ. Τρικούπη και Μακεδονίας. 

6. Την Φ28ε/15238/2016 αίτηση του Ψαθά Γεώργιου του Ιωακείμ περί «Έγκρισης άδειας 

εισόδου – εξόδου», σε οικόπεδο του στην περιοχή Ι/Α ζώνης του οικισμού Πολυγύρου του 

Δήμου Πολυγύρου, το οποίο βρίσκεται στη γωνία των οδών Χαρ. Τρικούπη και 

Μακεδονίας, καθώς και τοπογραφικό διάγραμμα επί του οποίου φαίνεται το κτίσμα 

(τυροκομείο) και το οικόπεδο στο οποίο  υπάρχουν ανοικτοί χώροι στάθμευσης για 

φορτηγά απαραίτητα για την λειτουργία του τυροκομείου. 

7.  Την με αρ. πρωτ.  14367/6-10-2016 αίτηση του Μπητσιού Χρήστου το Αργυρίου περί 

«Έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου» σε οικόπεδο του εντός του οικισμού Ταξιάρχη του 

Δήμου Πολυγύρου. 

8. Την από 7/10/2016 αίτηση του Ζήση Αργυρίου και Μουστάκα Κυριακής περί «Έγκρισης 

άδειας εισόδου – εξόδου», σε οικόπεδο του στην περιοχή Β΄ζώνης του οικισμού 

Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 10 και 

12, καθώς και τα τοπογραφικά διαγράμματα επί των οποίων φαίνεται η κοινή δίοδος που 

χρησιμοποιείται για να εισέρχονται στο εσωτερικό των οικοπέδων 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις τις 

Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών και τα συνημμένα 

δικαιολογητικά σε κάθε αίτηση και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

- Χορηγούμε στον κ. Κατερτζή Μιχάλη του Κων/νου άδεια στιγμιαίας 

χρήσης πεζοδρομίου για την εξυπηρέτηση της εισόδου εξόδου σε ιδιωτικούς 
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χώρους στάθμευσης οχημάτων εκτός οδού και για την συγκεκριμένη 

οικοδομή επί της Χαρ. Τρικούπη που στεγάζεται η Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

 

- Χορηγούμε άδεια στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για την εξυπηρέτηση της 

εισόδου εξόδου σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων εκτός οδού, 

στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου Α, Β,Γ,Δ-Α το οποίο βρίσκεται στην 

συμβολή των οδών Χαρ. Τρικούπη – Μακεδονίας, στο Ο.Τ. 12 στην περιοχή 

Α και Β ζώνης του οικισμού Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου, έπειτα από 

αίτηση του κ. Πασχαλά Χρήστου του Αθανασίου (προσωρινός διαχειριστής 

της συγκεκριμένης οικοδομής). 

 

- Χορηγούμε στον κ. Ψαθά Γεώργιο του Ιωακείμ άδεια στιγμιαίας χρήσης 

πεζοδρομίου για την εξυπηρέτηση της εισόδου εξόδου οχημάτων σε 

ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων εκτός οδού, για τους ιδιοκτήτες 

του οικοπέδου Α,Β,Γ,Δ-Α το οποίο βρίσκεται στην συμβολή των οδών που 

περικλείει την Χαρ. Τρικούπη – Μακεδονίας στην περιοχή Ι/Α ζώνης του 

οικισμού Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου. 

 

- Χορηγούμε στον κ. Μπητσιό Χρήστο του Αργυρίου άδεια στιγμιαίας 

χρήσης πεζοδρομίου για την εξυπηρέτηση της εισόδου εξόδου οχημάτων σε 

ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων εκτός οδού, για τους ιδιοκτήτες 

του οικοπέδου ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛ-Α, εμβαδού 422,46 τ.μ. στον οικισμό 

Ταξιάρχη και συγκεκριμένα στο τμήμα Θ-Θ΄ όπου βρίσκεται η πρόσοψη 

του χώρου πάρκινγκ σύμφωνα με την οικοδομική άδεια. 

 

- Χορηγούμε στον κ. Ζήση Αργύριο και στην κ. Μουστάκα Κυριακή άδεια 

στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για την εξυπηρέτηση της εισόδου εξόδου 

οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων εκτός οδού, για 

τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων επί της Χαρ. Τρικούπη 10 και  Χαρ. 

Τρικούπη 12 στην περιοχή Ι/Α ζώνης του οικισμού Πολυγύρου του Δήμου 

Πολυγύρου. 

 

- Η δαπάνη για την προμήθεια των σχετικών πινακίδων κάθετης 

σήμανσης και των εργασιών διαμόρφωσης των πεζοδρομίων (απότμηση), 

που θα γίνουν κατόπιν υπόδειξης της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου, θα βαρύνει 

τους ιδιοκτήτες. 

 

- Η χορηγηθείσα άδεια θα ανανεώνεται ανά τριετία με την υποβολή 

αίτησης στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου, η 

οποία θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του (των) αιτούντος (ων) ότι 

δεν έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία που   υποβλήθηκαν   με την αρχική 
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αίτηση. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων γίνεται εκ νέου ο έλεγχος 

από την Υπηρεσία και χορηγείται νέα άδεια αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις. 

 

- Για τη χορήγηση της άδειας επιβάλλεται επιβάλλεται  στους 

ενδιαφερόμενους ετήσιο τέλος, το οποίο ανέρχεται σε 5,0 ευρώ/τ.μ. 

κοινόχρηστου χώρου. Ο χώρος επί του οποίου επιβάλλεται το  τέλος 

προσδιορίζεται από το πλάτος του πεζοδρομίου   και το συνολικό μήκος του 

υποβιβασμένου ή μη πεζοδρομίου (συμπεριλαμβανομένου και του μήκους 

προσαρμογής σε περίπτωση υποβιβασμού 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 401/2016 
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 18-1-2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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