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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 5/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοσιπέντε (25) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Πολυγύρου,
ύστερα από την με αριθ. 5/21.2.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου
Ζαγγίλα του Λεωνίδα, 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:
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Ζαγγίλας Δημήτριος
Γκλάβας Γεώργιος
Βορδός Χρήστος
Κυριάκου Ιφιγένεια
Λιόντας Γεώργιος
Σαράντη Μαρία
Ζούνη Στέλλα
Πύρρος Ιωάννης
Πλιάκος Αστέριος
Λακρός Αλέξανδρος
Σοφοτάσιος Χρήστος
Βουλγαράκης Χρυσόστομος
Κοντογιώργης Δημήτριος
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Δημητριάδης Χρήστος
Χλιούμης Ανδρέας
Μπογδάνος Κων/νος
Ευαγγελινός Δημήτριος
Σιμώνης Ιωάννης
Λαφαζάνης Βασίλειος
Σταμούδης Ελευθέριος
Καπλάνης Θωμάς
Γκολόης Γεώργιος
Αβέρης Αθανάσιος
Παρθενιώτης Νικόλαος
Μπάτσιος Αστέριος
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Δήμητσας Δημήτριος
2
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 οι Πρόεδροι των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ.: α) Ρόκου Άννα, Πολυγύρου, β)
Μαχαιράς Ανδρέας, Μεταμόρφωσης, γ) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη, δ) Μελανδίνος Ιωακείμ,
Βραστάμων, ε) Σαραφίδης Αναστάσιος, Ορμύλιας, στ) Τυροβούζης Ιωάννης, Βάβδου.
Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση συζητήθηκαν όλα τα κατεπείγοντα θέματα και μέχρι το υπ’
αριθ.16ο τακτικό θέμα, που αφορούσε στις συγχωνεύσεις σχολικών επιτροπών Β/θμιας
εκπαίδευσης.
Η συνεδρίασης διεκόπη με την συμφωνία όλων των δημοτικών συμβούλων να συνεχιστεί σε
συνεδρίαση της Δευτέρας 28 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 19:00, καθώς λόγω της σοβαρότητας και
της φύσης των θεμάτων παρατάθηκε η συζήτηση κατά πολύ. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η
συζήτηση των θεμάτων αυτών άρχισε και τελείωσε κατά την τελευταία αυτή συνεδρίαση, αφού πρώτα
ο Πρόεδρος ενημερώσει το σώμα για τα όσα συζητήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση.
ΑΠΟΝΤΕΣ

Αριθμός θέματος: 35ο

Αριθμός Απόφασης : 112

Αίτηση του δημότη κ. Κουγκούση Βασιλείου για σύνδεση
με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης του ποιμνιοστασίουαλμεκτηρίου-αποθήκης του που βρίσκεται στην θέση
‘Αμυγδαλιά’ περιοχής του Δήμου Πολυγύρου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, έδωσε τον λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Γκλάβα ο οποίος ενημέρωσε το σώμα για το ανωτέρω θέμα,
λέγοντας ότι: «Η υπηρεσία των υδραυλικών διαπίστωσε ότι μπορεί να γίνει σύνδεση με το
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δημοτικό δίκτυο ύδρευσης του συμπολίτη μας Βασιλείου Κουγκούση για να εξυπηρετηθεί η
κτηνοτροφική μονάδα που διατηρεί στην περιοχή ‘Αμυγδαλιά’ που βρίσκεται πάνω από την
άσφαλτο που συνδέει τον Πολύγυρο με τα Σήμαντρα.
Πρόκειται για μια πρότυπη και προοδευτική κτηνοτροφική μονάδα που αξίζει να την
βοηθήσουμε και να την χορηγήσουμε νερό Υπάρχει απόφαση τοπικής κοινότητας.
Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος:
«Υπάρχει Κανονισμός Ύδρευσης που διευθετεί τέτοια θέματα και κάποια στιγμή πρέπει να τον
ενεργοποιήσουμε. Σε προηγούμενη απόφαση είχαμε πει ‘κατά περίπτωση’ να εξετάζουμε να
αιτήματα. Κατά περίπτωση όσον αφορά την δυνατότητα ύδρευσης, αυτό θα το πει η υπηρεσία
ύδρευσης δεν το ξέρω εγώ.
Κατά περίπτωση φυσικά με την δυνατότητα ύδρευσης, όταν είναι μια απομακρυσμένη
μονάδα και όταν θέλει πάρα πολύ νερό, θα το δούμε. Άλλο να δώσουμε ένα τυπικό χαρτί σε
μια μονάδα, μικρή ξενοδοχειακή μονάδα, ή σε κάποια ενοικιαζόμενα δωμάτια να δώσουμε μια
βεβαίωση, ότι μπορούμε να το υδροδοτήσουμε, που στην ουσία είναι τυπικό το θέμα για να
μπει στο πρόγραμμα και άλλο να υδροδοτούμε μόνιμα μια μονάδα, η οποία δεν αμφιβάλλουμε
εμείς ότι είναι σωστή μονάδα και προσφέρει.
Αλλά πρέπει να δούμε τις ανάγκες ύδρευσης της περιοχής, εάν λοιπόν η υπηρεσία
ύδρευσης μας λέει ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δεν είναι κακό να τα ζητάμε αυτά και δεν
έχουμε αντίρρηση».
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ. Γεώργιο Γκολόη: «το
καλοκαίρι η Βατόνια αντλείται επί 20 ώρες το εικοσιτετράωρο, οπότε θα υπάρξει πρόβλημα. Η
απόσταση είναι γύρω στα 3,5 χιλιόμετρα και δεν ξέρουμε κάποια βασικά στοιχεία όπως ποια
είναι η απόσταση, ποιος είναι ο σωλήνας που θα συνδεθεί κ.λ.π. Προτείνουμε να πάει νερό από
τον Πατελιδά με πιεστικό στην μονάδα του κ. Κουγκούση»
Ο κ. Δήμαρχος πήρε τον λόγο: «καταρχήν εσείς δεσμεύεστε από ένα έγγραφο που
είχατε στείλει που λέγατε ότι εκ του υφισταμένου οργανισμού ύδρευσης και τα λοιπά, δεν
μπορούμε να σας χορηγήσουμε νερό.
Όμως τα πράγματα άλλαξαν, για αυτό είχα πει εγώ, ότι ανοίγουμε τους ασκούς του
Αιόλου, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν είναι τόσο λίγο νερό όπως λέει ο
Κώστας ο Μπογδάνος για το ξενοδοχείο, αναγράφονταν εκεί πόσα κυβικά είναι, είναι χιλιάδες
κυβικά που κληθήκαμε εμείς να δώσουμε βεβαίωση για την συγκεκριμένη ξενοδοχειακή
μονάδα.
Εν πάση περιπτώσει αυτό που μένει σε εμάς τώρα μετά την διαβεβαίωση πλέον της
αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας ότι υπάρχει αυτή δυνατότητα να το παρακολουθήσουμε αυτό που
είπατε, ώστε το καλοκαίρι δεν δεσμευόμαστε εμείς ως Δήμος αν υπάρξει πρόβλημα σε σχέση
με το οικιστικό σύνολο να σταματήσει η ροή αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε και μια μονάδα
η οποία πραγματικά προσφέρει στον τόπο ή για ένα κτηνοτρόφο αγωνιστή, να τον αφήσουμε
στο έλεος του θεού και να μην του δώσουμε την δυνατότητα τουλάχιστον να νοιώσει και το
αγκάλιασμα του Δήμου και να πάρει νερό.
Δεν μπορεί να ταλαιπωρείται μέσα στον χειμώνα και μέσα στις λάσπες, από την στιγμή
που υπάρχει η δυνατότητα τουλάχιστον για εννιά μήνες ροής κανονικής, να μην του δώσουμε
την δυνατότητα αυτήν να έχει νερό.
Ο κ. Πρόεδρος συμπλήρωσε: «Κ. Γκολόη από ανάλογες περιπτώσεις που γνωρίζω,
ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος ότι ενδεχομένως να υπάρξει πρόβλημα το καλοκαίρι, -θα τον
ενημερώσουμε και εμείς- και προχωρά στην δημιουργία μιας μικρής δεξαμενής, κάπως έτσι θα
το δούμε και τώρα. Όλα αυτά έχουν συνυπολογιστεί, παρακαλώ κ. Δήμαρχε, έτσι ακριβώς να
μην δημιουργήσουμε πρόβλημα.
Ο κ. Γκλάβας παρενέβη: «η αρμόδια υπηρεσία θα εξετάσει την καλύτερη δυνατή
λύση για να γίνει ο αγωγός, πιθανόν από το σημείο του σκουπιδότοπου και προς τα κάτω. «.
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Θωμά
Καπλάνη: «Εμάς κ. Πρόεδρε τι μας φέρατε να αποφασίσουμε εδώ; Αν δεν ξέρετε ποια είναι η
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απόσταση, από πού θα πάει η σωλήνα, τι καταναλώσεις θα υπάρχουν (δεν ακούγεται), τι
καταναλώσεις έχει ο Πολύγυρος, πόσες ώρες δουλεύουν τα αντλιοστάσια, σήμερα μας φέρατε
άρον, άρον να πάρουμε απόφαση γιατί πράγμα;»
Ο κ. Γκλάβας παρενέβη: «Κ. Καπλάνη θα δώσουμε μισή ίντσα νερό, όπως δίνουμε
όλους τους πολίτες, για να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο άνθρωπος για τα ζώα. Η αρμόδια
υπηρεσία θα διευθετήσει αν θα είναι ο αγωγός από εκεί και κάτω, το ότι θα γίνει με δικά του
έξοδα, ότι θα περάσουμε ακριβώς από την άκρη του δρόμου».
Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος:
«επειδή έχω ιδία εμπειρία, από την αρχή έχει κατασκευαστεί από λάθος ο αγωγός, που
πηγαίνει από την περιοχή του Αγίου Χριστοφόρου στον σκουπιδότοπο. Όταν λειτουργούσε ο
σκουπιδότοπος και έπιανε φωτιά και χρειαζότανε να πέσει νερό, νέκρωνε από νερό όλη η
περιοχή από τα Ανήλια και ο Άγιος Χριστόφορο.
Άρα λοιπόν αυτό που είπε ο κ. Γκολόης πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας,
δηλαδή αν είναι να πηγαίνουν τρεισήμισι χιλιόμετρα από τον σκουπιδότοπο, από τον ίδιο
αγωγό που υδροδοτείται όλη η περιοχή του Αγίου Χριστοφόρου και την Ανηλίων να πάει σε
αυτήν την συγκεκριμένη μονάδα και να έχουμε προβλήματα ύδρευσης στην περιοχή, θα φέρετε
μεγάλη ευθύνη. Εγώ λέω να δείτε αυτήν την πρόταση που σας κάνει από τον Παντελιδά ο
κύριος Γκολόης, γιατί θα αντιμετωπίσετε προβλήματα και θα σας κράξει όλος ο κόσμος μέσα
στο καλοκαίρι».
-κ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ: «Αν από τον σκουπιδότοπο κατεβάσουμε σωλήνα για την μονάδα
αυτή, τότε θα ζητήσουν νερό και όλοι όσοι μέχρι τώρα απορρίφθηκαν».,
κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα εκτιμήσουμε όλες τις προτάσεις και θα δούμε ποιο είναι πιο
συμφέρον Αλλά πάντως αυτά τα προβλήματα κ. Μπογδάνο και κ. Καπλάνη προκύπτουν το
καλοκαίρι οπότε το καλοκαίρι μπορεί να τον υποχρεώσουμε να κουβαλάει νερό με το βυτίο
του. Επομένως να δούμε και το νερό από τις Έξι Βρύσες, να δούμε το νερό που διαχέεται, να
τα δούμε όλα».
Η πρότασή μας είναι, ότι θα δώσουμε νερό στην συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα,
αφού ληφθούν υπόψη όλες οι προτάσεις των συναδέλφων και κυρίως της τεχνικής υπηρεσίας,
έτσι ώστε να μην επηρεαστεί η υδροδότηση του οικιστικού συνόλου. Νομίζω σας καλύπτει
αυτό».
κ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ: «Εμείς ζητάμε αναβολή»
κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Δεν είναι για αναβολή του θέματος, το παιδί περιμένει τέσσερα
χρόνια και άλλο να το παιδέψουμε;
Εμείς σκεφτόμαστε ακόμα και από τις Έξι Βρύσες, αν μπορέσουμε να του δώσουμε
νερό, για να μην επηρεαστεί η υδροδότηση του οικιστικού συνόλου. Θέλω να καταλάβετε ότι
θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια από την διοίκηση, ώστε με την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση
να πάρει νερό η συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα και θέλω να πω επίσης οκτώ εννιά μήνες
δεν επιβαρύνεται το οικιστικό σύνολο, δόξα τω θεώ η πίεση που έχουμε εδώ από το νερό είναι
καλή.
Το πολύ-πολύ να τον υποχρεώσουμε πράγματι το καλοκαίρι, έχει και τα αγροτικά του,
ας κουβαλάει με τρεις δεξαμενές, θα το βάλουμε στην απόφαση μέσα, ότι σε περίπτωση κατά
την οποία υπάρξει πρόβλημα σε σχέση με τις συγκεκριμένες περιοχές, είναι υποχρεωμένος
να κουβαλάει έτσι».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει επί της αντιπροτάσεως του κ.
Καπλάνη για αναβολή του θέματος, και όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της
πλειοψηφίας, της μείζονος μειοψηφίας και της δεύτερης ελάσσονος μειοψηφίας, ψήφισαν
αρνητικά.
Ο κ. Δήμαρχος επανέλαβε για πολλοστή φορά ότι θα ληφθούν υπόψη και οι
υποδείξεις του κ. Γκολόη και του κ. Μπογδάνου και του κ. Καπλάνη, ότι θα υπάρξει
συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία και θα καταβληθεί προσπάθεια να εγκριθεί η
υδροδότηση.
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Στο σημείο αυτό παρενέβη ο κ. Μπογδάνος ο οποίος έθεσε προς ψήφιση την εξής
πρόταση: ‘συναινούμε στην αίτηση του κ. Κουγκούση για την σύνδεση της μονάδας του με το
δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, με την δέσμευση της Δημοτικής Αρχής, ότι θα βρει την λύση για την
εξασφάλιση συνεχούς υδροδότησης των Ανηλίων και του Αγίου Χριστόφορου».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει επί της αντιπροτάσεως του κ.
Μπογδάνου και όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, της μείζονος
μειοψηφίας και της δεύτερης ελάσσονος μειοψηφίας, ψήφισαν θετικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την με αριθ. Πρωτ: 6854/20-72010 αίτηση του κ. Κουγκούση Βασιλείου του Σταύρου, τα αποτελέσματα των ανωτέρω
ψηφοφοριών και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Συναινεί στην αίτηση του κ. Κουγκούση Βασιλείου του Σταύρου για την σύνδεση
με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης της μονάδας του (ποιμνιοστάσιο- αλμεκτήριο- αποθήκη)
που βρίσκεται στη θέση ‘Αμυγδαλιά’ στην περιοχή του δήμου Πολυγύρου, με δαπάνη του
αιτούντα.
Δεσμεύεται η Δημοτική Αρχή ότι, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του
δήμου, θα βρει την λύση για την εξασφάλιση συνεχούς υδροδότησης της περιοχής των
Ανηλίων και του Αγίου Χριστόφορου.
Επί της απόφασης μειοψήφησε η παράταξη της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 112/2011.
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Πολύγυρος 10 -3-2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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