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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα μία (1) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη
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. 4/28.1.2011 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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Ονοματεπώνυμο
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

Βαγιωνάς Αθανάσιος
Αβέρης Αθανάσιος

Παρθενιώτης Νικόλαος

Γκολόης Γεώργιος
Μπάτσιος Αστέριος
Δήμητσας Δημήτριος

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)
Βαγιωνάς Κωνσταντίνος, Ολύνθου, γ) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη, δ) Μελανδίνος Ιωακείμ,
Βραστάμων, ε) Σαραφίδης Αναστάσιος, Ορμύλιας.

Αριθμός θέματος: 21ο
Αριθμός Απόφασης : 66

Χορήγηση βεβαίωσης από τον Δήμο για αδυναμία σύνδεσης
του εργοστασίου πλαστικών φιαλών στις Καλύβες με το
δίκτυο ύδρευσης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, έδωσε τον λόγο
στον αρχηγό της μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο Μπογδάνο: «κ. Πρόεδρε, σύμφωνα
με τον Κώδικα αλλά και με την εγκύκλιο 49/74572/29-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ., για την συζήτηση
του θέματος απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, η
οποία δεν υπάρχει.
Το συγκεκριμένο εργοστάσιο πλαστικών φιαλών βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το
εργοστάσιο εμφιάλωσης και τις πηγές-γεωτρήσεις της συγκεκριμένης επιχείρησης «ΑΦΟΙ
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Αναγνωστόπουλοι». Αυτό το εργοστάσιο λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια, χωρίς να έχει
πρόβλημα υδροδότησης. Στην ίδια περιοχή υπάρχουν και άλλες μονάδες που έχουν συνδεθεί
με το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου.
Θα έπρεπε να υπάρχει ανάλογη εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας και της Υπηρεσίας
Ύδρευσης για την αδυναμία ύδρευσης, αλλά το μόνο που υπάρχει είναι η αίτηση του
ενδιαφερομένου.
Γι’ αυτούς τους λόγους λοιπόν, και για να μην υπάρχουν συνειρμοί ότι η βεβαίωση θα
χρησιμοποιηθεί για να πάρει άδεια εξόρυξης γεώτρησης, η οποία γεώτρηση δεν ξέρουμε για τι
θα χρησιμοποιηθεί, εμείς θα σας ζητήσουμε την αναβολή του θέματος.
Αν πάρετε απόφαση, εμείς θα την προσβάλλουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 για έλεγχο νομιμότητας».
Ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το σώμα να ψηφίσουν επί της αντιπροτάσεως του κ.
Μπογδάνου για αναβολή, και σε σύνολο (24ων) δημοτικών συμβούλων, οι δεκαπέντε
σύμβουλοι της πλειοψηφίας και οι τρεις σύμβουλοι της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας
ψήφισαν αρνητικά, ενώ ο αρχηγός της δεύτερης ελάσσονος μειοψηφίας ψήφισε ΛΕΥΚΟ.
Επί της προτάσεως του εισηγητού, μειοψήφησε η μείζονα αντιπολίτευση.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αίτηση του κ. Αναγνωστόπουλου, τα
αποτελέσματα της ψηφοφορίας, και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την χορήγηση βεβαίωσης από τον Δήμο για αδυναμία σύνδεσης του
εργοστασίου πλαστικών φιαλών στις Καλύβες ιδιοκτησίας κ.
Αναγνωστόπουλου Λεωνίδα με το δίκτυο ύδρευσης.
Επί της απόφασης μειοψήφησε η μείζονα μειοψηφία, ενώ η δεύτερη
ελάσσονα μειοψηφία ψήφησε ΛΕΥΚΟ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 66/2011.
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 3 -2-2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

2

