ΑΔΑ: 4Α8ΞΩΞΜ-3ΚΜ
ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 16/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα έληεθα (11) ηνπ κελόο Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Πέκπηε θαη ώξα 20:00 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ
Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 16/5.8.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ.
θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
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Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Βνξδόο Χξήζηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ησάλλεο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Χξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Χξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
Γεκεηξηάδεο Χξήζηνο
ΑΠΟΝΣΔ
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Χιηνύκεο Αλδξέαο
Πιηάθνο Αζηέξηνο
Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
ηκώλεο Ησάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο

Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
Ληόληαο Γεώξγηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Δεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη
παξαβξέζεθαλ νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Μαραίξαο Αλδξέαο,
Μεηακόξθσζεο, β) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο.
Αξηζκόο ζέκαηνο: 10ν

Λήςε απόθαζεο Γ.. γηα δσξεάλ παξαρώξεζε ρξήζεο
θαη δηαρείξηζεο ηνπ αξδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Γαιάηηζηαο ζηνλ Αγξνηηθό πλεηαηξηζκό
Γαιαξηλνύ

Αξηζκόο Απόθαζεο : 350
Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 10ν
ζέκα, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Ησάλλε Πύξξν ν νπνίνο αλέθεξε όηη: «Έρνπκε
δύν αηηήζεηο από ηνπο αγξνηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο Γαιαξηλνύ, πνπ δεηνύλ ν θαζέλαο
μερσξηζηά λα ηνπο παξαρσξήζνπκε ηηο αξδεπηηθέο γεσηξήζεηο ώζηε λα ηηο δηαρεηξίδνληαη θαη
λα εμππεξεηνύλ ηνπο αγξόηεο. Πξόηαζε κνπ είλαη νη γεσηξήζεηο λα παξαρσξεζνύλ ζην κεγάιν
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ζπλεηαηξηζκό, ν νπνίνο ζα έρεη ππνρξέσζε λα πνηίδνληαη όιεο νη θαιιηέξγεηεο όισλ ησλ
παξαγσγώλ ηνπ ηνπηθνύ δηακεξίζκαηνο Γαιαξηλνύ.
Σνλ ιόγν πήξε ν αξρεγόο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Κσλζηαληίλνο Μπνγδάλνο, ν
νπνίνο αλέθεξε όηη ππήξραλ παξαηππίεο ζηελ δξάζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ πνπ κέρξη ηώξα
δηαρεηξίδνληαλ ην δίθηπν, νπόηε γηα λα βξεζεί κηα θάπνηα κέζε ιύζε, πξόηεηλε λα
δεκηνπξγεζεί κηα επηηξνπή από εθπξνζώπνπο θαη ησλ δπν ζπλεηαηξηζκώλ θαη ηνλ Πξόεδξν
ηνπ Τνπηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη απηή ε επηηξνπή λα αλαιάβεη ηελ δηαρείξηζε ηνπ δηθηύνπ θαη λα
ππνγξαθεί ζύκβαζε.
Σνλ ιόγν πήξε ν αξρεγόο ηεο πξώηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Θσκάο Καπιάλεο,
ν νπνίνο θαη δήισζε όηη ε αίηεζε ηνπ «κεγάινπ» ζπλεηαηξηζκνύ θαιύπηεη ηελ παξάηαμή ηνπ
θαη ςεθίδεη ηελ πξόηαζε ηνπ εηζεγεηή κε ηελ επηζήκαλζε λα αξδεύνληαη όινη νη αγξόηεο πνπ
ζα θάλνπλ αίηεζε.
Ο θ. Γήκαξρνο πήξε ηνλ ιόγν: «έρνπκε κπξνζηά καο δπν ζπλεηαηξηζκνύο, ν έλαο έρεη
εβδνκήληα κέιε θαη ν άιινο έρεη δεθαπέληε. Η άπνςε ηεο δηνίθεζεο είλαη λα θάλνπκε κηα
ζύμβαζη χρηζιδανείου και μάλιζηα αορίζηου χρόνου, γηα λα ππάξρεη ν πιήξεο έιεγρνο θαη λα
ππάξρεη δπλαηόηεηα άκεζεο θαηαγγειίαο εάλ δελ ηεξεζνύλ νη όξνη πνπ ζα βάιεη ην Δεκνηηθό
Σπκβνύιην.
Μηιώ γηα ζύκβαζε ρξεζηδαλείνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ ζην νπνίν λα ζπκβιεζεί θαη ν
κεγάινο ζπλεηαηξηζκόο θαη ν κηθξόο, θαη ζα ζπκκεηέρεη ζηελ δηαδηθαζία ηεο άξδεπζεο
νπνηνζδήπνηε άιινο αγξόηεο, κε ηελ ππνρξέσζε λα πιεξώλνπλ όια ηα έμνδα εμ ηδίσλ, γηα λα
κελ ππάξρεη πιένλ νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε πεξαηηέξσ ηνπ Δήκνπ θαη έηζη λα εμππεξεηνύληαη
θαη νη δπν ζπλεηαηξηζκνί θαη θάζε άιινο αγξόηεο ν νπνίνο ζέιεη λα αξδεπηεί.
Γηα λα βειηηώζσ εγώ ηελ πξόηαζε ηνπ θ. Μπνγδάλνπ, ιέσ ζηελ επηηξνπή πνπ ζα
ζπζηαζεί, λα είλαη θαη ν Αληηδήκαξρνο ηεο πεξηνρήο, θαη καδί κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Τνπηθνύ
Σπκβνπιίνπ θαη ηα κέιε πνπ ζα νξίζεηε εζείο νη δπν ζπλεηαηξηζκνί, ζα γίλεη πην ζσζηή ε
δηαρείξηζε ηνπ δηθηύνπ άξδεπζεο».
Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηηο αηηήζεηο ησλ δύν
ζπλεηαηξηζκώλ, ηελ αληηπξόηαζε ηνπ θ. Δεκάξρνπ & κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,

Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Να δεκηνπξγεζεί κηα επηηξνπή από ηνλ Αληηδήκαξρν ηεο πεξηνρήο, από ηνλ Πξόεδξν
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο θαη από εθπξνζώπνπο θαη ησλ δπν
ζπλεηαηξηζκώλ, ε νπνία επηηξνπή ζα αλαιάβεη ηελ ρξήζε θαη δηαρείξηζε ηνπ αξδεπηηθνύ
ζπζηήκαηνο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Γαιάηηζηαο, κε θεληξηθό δηαρεηξηζηή ην Γήκν
Πνιπγύξνπ, θαη θάζε αξδεπόκελνο ζα πιεξώλεη απηά πνπ ζα εηζεγεζεί ε επηηξνπή,
ώζηε λα θαιύπηνληαη αληαπνδνηηθά ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο
γεώηξεζεο.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 350/2011.
Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Υπνγξαθή
Υπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 12 -9-2011
Ο ΓΖΜΑΡΧΟ
ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ
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