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                     ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Αριθμός Απόφασης : 45 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 17/2015 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου 

 

ΘΕΜΑ: 

“Σήμανση πεζόδρομου στον Πολύγυρο” 

 

 Στον Πολύγυρο σήμερα, την τριακοστή  (30η) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 10:00, στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου  Πολυγύρου, συνήλθε σε 

συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου, ύστερα 

από την 19282/27-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα 

μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα παρακάτω τέσσερα  (4) μέλη: 

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κατσιακιώρης Νικήτας 

2. Ρόκου Άννα 

3. Σαμαράς Νίκος  

4. Ασημινάρης Χρήστος 

1.  Βορδός Χρυσοβαλάντης 

 

 

  

  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Ζέλλιο Νικόλαο. 

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, του Δήμου Πολυγύρου, 

εισηγούμενος το πρώτο  (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης , ανέφερε τα εξής: 
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Στο Δήμο Πολυγύρου κατατέθηκε αίτηση της κ. Βούλτσιου Δήμητρας με την οποία ζητά 

σήμανση πεζοδρόμου εντός του Πολυγύρου. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ28ε/8715/24-8-

2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου «στο Πολεοδομικό σχέδιο 

της περιοχής υπάρχει πεζόδρομος, ο οποίος δεν είναι προσβάσιμος από αυτοκίνητα από την πλευρά 

της οδού Καραγκάνη, λόγω της κατασκευής των πεζοδρομίων στα πλαίσια του έργου “Αστικές 

Αναπλάσεις στον Πολύγυρο” αλλά είναι προσβάσιμος από την οδό Κωνσταντινουπόλεως ώστε να 

εξυπηρετούνται τα υπόγεια γκαράζ των οικοδομών στην περιοχή. Συνεπώς στον συγκεκριμένο 

πεζόδρομο μπορούν να τοποθετηθούν πινακίδες απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης (συνημμένο 

σχέδιο), έτσι ώστε να εισέρχονται τα οχήματα χωρίς να τους επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση 

επί του πεζόδρομου προς αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων κατά την έξοδο από τα γκαράζ των 

οικοδομών». 

Επίσης σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1016/49/400-α΄/ 01-09-2015 έγγραφο της Τροχαίας 

Πολυγύρου υπάρχει σύμφωνη γνώμη ως προς την τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 (Απαγορεύεται η 

στάση και η στάθμευση) εκατέρωθεν σε κάθε είσοδο του πεζόδρομου επί της οδού 

Κωνσταντινουπόλεως, ώστε να γίνεται αντιληπτό ότι απαγορεύεται η στάση-στάθμευση και στα δυο 

άκρα του πεζόδρομου καθώς και στο κομμάτι που καταλήγει στην οδό Καραγκάνη, όπως επίσης 

προτείνει και την τοποθέτηση πινακίδων Ρ-55 (Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών - πεζόδρομος 

απαγορευμένης της διέλευσης άλλων εκτός πεζών, οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων για την 

είσοδο - έξοδο σε παρόδιες ιδιοκτησίες) σε κάθε είσοδο, από την οδό Κωνσταντινουπόλεως και την 

οδό Καραγκάνη. 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, αφού άκουσε την εισήγηση του 

Προέδρου, έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το έγγραφο της 

Τροχαίας Πολυγύρου και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Να γνωμοδοτήσει θετικά ως προς τη σήμανση του πεζόδρομου ανάμεσα στην οδό 

Κωνσταντινουπόλεως και στην οδό Καραγκάνη στο ύψος του Λαογραφικού Μουσείου, σύμφωνα 

με το έγγραφο της Τροχαίας Πολυγύρου. 

Το μέλος του Συμβουλίου Ασημινάρης Χρήστος ψήφησε λευκό και δήλωσε ότι πρέπει να 

δοθούν κάρτες στάθμευσης στους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές του συγκεκριμένου πεζόδρομου.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 45/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Πολύγυρος 30 Οκτωβρίου 2015 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
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