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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 19/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα είθνζη επηά (27) ηνπ κελόο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Πέκπηε
θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε
ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 19/21.10.2011
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεωλίδα, ε νπνία επηδόζεθε
θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 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
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ολνκαηεπώλπκν
Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ηωάλλεο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο
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Υιηνύκεο Αλδξέαο
Πιηάθνο Αζηέξηνο
Μπνγδάλνο Κωλ/λνο
ηκώλεο Ηωάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
Καπιάλεο Θωκάο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Ληόληαο Γεώξγηνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
Βαγηωλάο Αζαλάζηνο

ΑΠΟΝΣΔ
1
Γθνιόεο Γεώξγηνο
2
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Αλαζηαζία Βνγηαηδή, γηα ηελ ηήξεζε
ησλ πξαθηηθώλ. Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ
θαη παξαβξέζεθαλ νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Γ.Κ.
Οξκύιηαο β) Ρόθθνπ Άλλα, Γ.Κ. Πνιπγύξνπ.

Αξηζκόο ζέκαηνο: 30ν

Δπηθύξωζε ηεο ππ’ αξηζ. 17/2011 απόθαζεο ζπκβνπιίνπ
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Πνιπγύξνπ κε ζέκα: «Πξόηαζε γηα
πδξνδόηεζε αγξνηθηώλ»

Αξηζκόο Απόθαζεο :459
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο εηζεγνύκελνο ην 30ν
ζέκα, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Υξήζην Βνξδό ν νπνίνο αλέθεξε όηη: «Σύκθσλα
κε ην άξζξν 83 ηνπ Ν. 3852/2010 ζην ζπκβνύιην ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο παξέρεηαη ε
δπλαηόηεηα λα δηαηππώλεη γλώκε ή πξόηαζε ζε άιια δηνηθεηηθά όξγαλα ηνπ Γήκνπ, ηα νπνία
κπνξνύλ ή νθείινπλ λα εθδώζνπλ θάπνηα δηνηθεηηθή πξάμε. Ζ δηαηύπσζε γλώκεο ή ε πξόηαζε
ππνβάιιεηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπ
ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο, ελώ ην όξγαλν πνπ ηειηθώο ιακβάλεη ηελ απόθαζε,
δειαδή ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, δελ κπνξεί λα εθδώζεη δηνηθεηηθή πξάμε αλ δελ ππνβιεζεί
πξόηαζε. Μπνξεί όκσο λα ηελ απνθξνύζεη κε εηδηθή αηηηνινγία, νπόηε απέρεη από ηελ έθδνζε
δηνηθεηηθήο πξάμεο, ρσξίο απηό λα απνηειεί παξάιεηςε ή άξλεζε νθεηιόκελεο ελέξγεηαο. Αλ ηε
δερηεί δελ κπνξεί λα ηελ ηξνπνπνηήζεη εθδίδνληαο πξάμε δηαθνξεηηθή από ηελ πξόηαζε.
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Σην ζπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Πνιπγύξνπ παξαπέκθζεθε ην αίηεκα ηεο θ.
Νηίιε Αλαζηαζίαο, ε νπνία δεηά λα ζπλδεζεί κε ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο ε αγξνηθία ηεο,
ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή «Καξβνπλάξεο» Πνιπγύξνπ θαη ε νπνία θαηά δήισζε ηεο
δηαηίζεηαη λα πιεξώζεη όια ηα έμνδα ζύλδεζεο.
Πξνηείλσ λα ζπλδεζεί κε ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ε αγξνηθία ηεο θ. Νηίιε
Αλαζηαζίαο, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Καξβνπλάξεο Πνιπγύξνπ».
Τν Γ.Σ. αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηνλ Καλνληζκό Ύδξεπζεο ηνπ
Γήκνπ, ηα άξζξα 82 & 83 ηνπ Ν. 3852/2010 ηελ ππ’ αξηζ. 17/2011 απόθαζε ζπκβνπιίνπ
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Πνιπγύξνπ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δγθξίλεη ηελ ζύλδεζε ηεο αγξνηθίαο ηεο θ. Νηίιε Αλαζηαζίαο, ε νπνία βξίζθεηαη
ζηελ πεξηνρή «Καξβνπλάξεο» Πνιπγύξνπ κε ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, κε ηελ
πξνϋπόζεζε ηα έμνδα ζύλδεζεο λα ηα επηβαξπλζεί ε ελδηαθεξόκελε.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 459/2011.
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
Υπνγξαθή
Υπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 7-11-2011
Μ. Δ.ΓΖΜΑΡΥΟΤ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΕΑΓΓΗΛΑ
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