
  ΑΓΑ: 457ΦΧΞΜ-ΡΦΝ 

1 

 

 

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 18/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

 

 ηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα δώδεθα (12) ηνπ κελόο επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα  

θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα 

ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεωλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ πκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα 

από ηελ κε αξηζ. 18/8.9.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ 

Λεωλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 

Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 

     Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζηωζε όηη παξίζηαηαη ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εωγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύιωλ ήηαλ: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν   
1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 14 Υιηνύκεο Αλδξέαο 
2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 15 Πιηάθνο Αζηέξηνο 

3 Βνξδόο Υξήζηνο 16 Μπνγδάλνο Κωλ/λνο 
4 Κπξηάθνπ Ιθηγέλεηα 17 ηκώλεο Ιωάλλεο 
5 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 18 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 
6 αξάληε Μαξία 19 Καπιάλεο Θωκάο 
7 Ενύλε ηέιια 20 Αβέξεο Αζαλάζηνο 
8 Πύξξνο Ιωάλλεο 21 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 
9 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 22 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 
10 νθνηάζηνο Υξήζηνο 23 Ληόληαο Γεώξγηνο 
11 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο 24 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 
12 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 25 Γθνιόεο Γεώξγηνο 
13 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο   

       

 ΑΠΟΝΣΔ  

 

 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε 

ηωλ πξαθηηθώλ. ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ηωλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήηωλ 

θαη παξαβξέζεθαλ νη Πξόεδξνη ηωλ θάηωζη Κνηλνηήηωλ, θ.θ.: α) Μαραίξαο Αλδξέαο, Σ.Κ. 

Μεηακόξθωζεο, β) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Γ.Κ. Οξκύιηαο, Ρόθνπ Άλλα, Γ.Κ. Πνιπγύξνπ. 

 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 7
ν
  Α) Αίηεζε Γήκνπ Πνιπγύξνπ πξνο ην Γαζαξρείν γηα ηελ 

παξαρώξεζε δαζηθώλ εθηάζεωλ γηα αλόξπμε πδξεπηηθώλ 

γεωηξήζεωλ θαη θαηαζθεπή δεμακελήο ύδξεπζεο 
Β) απνδνρή έθηαζεο γηα αλόξπμε πδξεπηηθήο γεώηξεζεο 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 413  
 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 7
ν
 ζέκα, 

έδωζε ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Υξήζην Βνξδό ν νπνίνο αλέθεξε όηη: «ν Γήκνο Πνιπγύξνπ 

πξνηίζεηαη λα ππνβάιιεη αίηεζε πξνο ην Γαζαξρείν Πνιπγύξνπ γηα παξαρώξεζε δεκνηηθώλ εθηάζεωλ 

γηα αλόξπμε πδξεπηηθώλ γεωηξήζεωλ θαη θαηαζθεπή δεμακελήο ύδξεπζεο. 

 Δπίζεο ππάξρεη θαη κηα παξαρώξεζε από ηδηώηε πξνο ηνλ Γήκν Πνιπγύξνπ, έθηαζεο 20 η.κ. 

από ην αγξνηεκάρηό ηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Γύθηνο» ηεο Σ.Κ. Οιύλζνπ γηα αλόξπμε πδξεπηηθήο 

γεώηξεζεο. 

 Παξαθαιώ γηα ηελ νκόθωλε απνδνρή ηωλ ελ ιόγω παξαρωξήζεωλ».  

 Σν πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

1 Βαγηωλάο Αζαλάζηνο 
2 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 
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ΑΠΟΦΑIΕΔI ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

Α) Την σποβολή αιηήζεων ηοσ Γήμοσ Πολσγύροσ προς ηο Γαζαρτείο, για 

παρατώρηζη δαζικών εκηάζεων ζηις παρακάηω περιοτές: 

 έθηαζε 2.000 η.κ. πεξίπνπ ζηελ πεξηνρή ηεο «Κώζηαηλαο ην Γξέθη» ζην 

Παιαηόθαζηξν, γηα ηελ θαηαζθεπή λέαο δεμακελήο ύδξεπζεο, θαζώο θαη ηελ 

δηάλνημε κνλνπαηηνύ πιάηνπο 3,5 κ. γηα ηελ πξόζβαζε ζηελ δεμακελή, 

  έθηαζε 64 η.κ. πεξίπνπ ζηελ πεξηνρή «Μηθξόζρνηλν» ζηα Βξάζηακα θαη 

έθηαζε 64 η.κ. πεξίπνπ ζηελ πεξηνρή «κίμε» ζην Κειί γηα αλόξπμε 

πδξεπηηθώλ γεωηξήζεωλ. 

 

Β) Την αποδοτή εκηάζεων από ιδιώηες: 
 Έθηαζε 25 η.κ. από ην αγξνηεκάρην ηνπ θ. Μαλώιε Νηζπξίνπ, θάηνηθν Οιύλζνπ, πνπ 

βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Γύθηνο» ηεο Σ.Κ. Οιύλζνπ, ν νπνίνο ελνηθηάδεη ζηνλ Γήκν 

Πνιπγύξνπ ην αλωηέξω αγξνηεκάρην γηα ηξηάληα (30) ρξόληα κε πνζό 10,00 €/ έηνο,  γηα 

αλόξπμε πδξεπηηθήο γεώηξεζεο. 

 Έθηαζε 20 η.κ. από ην αγξνηεκάρην ηνπ θ. Υξήζηνπ Γαβξίιε, θάηνηθν Πνιπγύξνπ, πνπ 

βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Υαηδή Λάθθα»» ηεο Γ.Κ. Πνιπγύξνπ γηα αλόξπμε πδξεπηηθήο 

γεώηξεζεο. 

 Έθηαζε 64 η.κ. από ην αγξνηεκάρην ηνπ θ. Γεκεηξίνπ Σδεξίηε, θάηνηθν Πνιπγύξνπ, πνπ 

βξίζθεηαη ζηε Σ.Κ. Πιαλώλ Γήκνπ Πνιπγύξνπ γηα αλόξπμε πδξεπηηθήο γεώηξεζεο. 

 Έθηαζε 64  η.κ. από ην αγξνηεκάρην ηνπ θ. Νηθνιάνπ Ληόιηνπ, θάηνηθν Πνιπγύξνπ, πνπ 

βξίζθεηαη ζηε Σ.Κ. Βξαζηάκωλ Γήκνπ Πνιπγύξνπ γηα αλόξπμε πδξεπηηθήο γεώηξεζεο.  

 Έθηαζε 300 η.κ. από ην αγξνηεκάρην ηνπ θ. Λαληαβνύ Ηωάλλε, θάηνηθν Οξκύιηαο πνπ 

βξίζθεηαη ζηε Γ.Κ. Οξκύιηαο Γήκνπ Πνιπγύξνπ γηα αλόξπμε πδξεπηηθήο γεώηξεζεο. 

 Έθηαζε 50 η.κ. από ην αγξνηεκάρην ηεο θ. Μαξίαο ηκώλε (ζπδύγνπ Γεκεηξίνπ) θάηνηθν 

Γαιάηηζηαο, πνπ βξίζθεηαη ζηε Γ.Κ. Γαιάηηζηαο Γήκνπ Πνιπγύξνπ γηα αλόξπμε 

πδξεπηηθήο γεώηξεζεο. 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Γεώξγην Γθιάβα γηα ηελ ππνγξαθή ηωλ ζρεηηθώλ 

ζπκβνιαηνγξαθηθώλ πξάμεωλ. 

 Ο Γήκνο Πνιπγύξνπ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέωζε λα παξέρεη δωξεάλ ην αλαινγνύλ λεξό 

γηα ηελ άξδεπζε ηωλ ζπγθεθξηκέλωλ αγξνηεκαρίωλ. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 413/2011 

 

Αθνύ ηειείωζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπωο παξαθάηω: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 14 -9-2011 

Μ.Δ.ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

 

 

 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΕΑΓΓΗΛΑ 


