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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

 της 10/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαέξι (16) του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 10/9.5.2012 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, 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:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 18 Ευαγγελινός Δημήτριος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 19 Σιμώνης Ιωάννης 
3 Βορδός Χρήστος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 21 Σταμούδης Ελευθέριος 
5 Λιόντας  Γεώργιος 22 Καπλάνης Θωμάς 
6 Σαράντη Μαρία 23 Γκολόης Γεώργιος 
7 Ζούνη Στέλλα 24 Βαγιωνάς  Αθανάσιος 
8 Αβέρης Αθανάσιος 25 Παρθενιώτης  Νικόλαος 
9 Πλιάκος Αστέριος 26 Χλιούμης  Ανδρέας 
10 Λακρός Αλέξανδρος 27 Πύρρος  Ιωάννης 
11 Σοφοτάσιος Χρήστος    

12 Βουλγαράκης Χρυσόστομο    

13 Κοντογιώργης Δημήτριος    

14 Δήμητσας Δημήτριος    

15 Δημητριάδης Χρήστος    

16 Μπογδάνος Κων/νος    

17 Μπάτσιος  Αστέριος    

      

         ΑΠΟΝΤΕΣ : Ουδείς  

  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 ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος 

Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας κ. Θεολόγης Νικόλαος, και ο Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας 

Ριζών κ. Γιάννος Αθανάσιος.  

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 2
ο
 

θέμα, ανέφερε: «Σε συνέχεια του με αριθμ. Πρωτ. Οικ.151060/6877/26-04-2012 έγγραφο του 

Τμ.  Υδροοικονομίας  - Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρ. 

Μακεδονίας και σύμφωνα με το αρ.4 του Ν. 4071/12 ενημερώσαμε τους αρμόδιους φορείς ότι, 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πολυγύρου υπάρχουν περίπου 2000 ιδιωτικές 

γεωτρήσεις κάθε είδους οι οποίες στερούνται της σχετικής άδειας χρήσης νερού. 

 Σύμφωνα εξάλλου με την ΚΥΑ 150559/10-6-11 (ΦΕΚ 1440 Β΄/16-6-11) και την ΚΥΑ 

110424/11-4-12 (ΦΕΚ 1190 Β΄/11-4-12), η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων 

και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση αδειών χρήσης νερού είναι η 

Αριθμός θέματος : 2
ο
  Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Τομέα Διαχείρισης 

Υδάτων στους Δήμους 

Αριθμός Απόφασης : 156  
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16/6/2012.  Κατά συνέπεια τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθεί ένας μεγάλος αριθμός 

αιτήσεων που θα πρέπει να ελεγχθούν και στη συνέχεια να προωθηθούν στην Δ/νση Υδάτων 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που είναι αρμόδια για την χορήγηση της άδειας χρήσης νερού. 

 Να σημειωθεί ότι στο Δήμο Πολυγύρου δεν υπάρχει κανείς γεωπόνος ή γεωλόγος, 

που να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας και θα 

μπορούσε να ασχοληθεί αποτελεσματικά με το αντικείμενο αυτό. Κατά συνέπεια γίνεται 

εύκολα αντιληπτό ότι ο Δήμος δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 

άσκηση αυτής της αρμοδιότητας, δεδομένου του αναμενόμενου μεγάλου αριθμού των 

σχετικών αιτήσεων που πρόκειται να κατατεθούν τις επόμενες ημέρες στο Δήμο και που θα 

χρειασθεί μια διετία προκειμένου να ελεγχθούν. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κρίνεται επιτακτική η ενίσχυση του Δήμου με το 

απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό (ένα γεωπόνο και ένα γεωλόγο), προκειμένου να 

εξυπηρετηθούν οι δημότες και να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της χρήσης νερού ανάλογα με 

τα υδατικά αποθέματα της περιοχής. Παρακαλώ να αποδεχθείτε ομόφωνα την παραπάνω 

πρόταση, η οποία θα αποσταλεί ως απόφαση στους αρμόδιους φορείς». 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

   Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το με αριθμ. Πρωτ. 

Οικ.151060/6877/26-04-2012 έγγραφο του Τμ.  Υδροοικονομίας  - Δ/νση Περιβάλλοντος & 

Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας, το αρ.4 του Ν. 4071/12 και μετά 

από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α 

 

1. Να ζητηθεί από την  Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής ένας γεωπόνος και ένας 

γεωλόγος για 2 έτη. 

2. Το Υπουργείο Εσωτερικών να παρέμβει προς αυτήν την κατεύθυνση διότι η εν λόγω 

αρμοδιότητα που μεταβιβάζεται στους ορεινούς Δήμους είναι αδύνατον να αναληφθεί 

χωρίς να υπάρχει το ανάλογο επιστημονικό προσωπικό. 

3. Να προσβληθεί δικαστικά η σχετική διάταξη του νόμου, γιατί η παραπάνω αρμοδιότητα 

που δόθηκε και στον δικό μας Δήμο, δόθηκε χωρίς να κοστολογηθεί οικονομικά η 

μεταφορά της αρμοδιότητος αυτής και χωρίς να μεταφερθούν οι αντίστοιχοι και 

απαιτούμενοι πόροι όπως επίσης και το ανάλογο και εξειδικευμένο προσωπικό που 

απαιτείται.  

4. Το Δ.Σ. -λόγω του κατεπείγοντος του θέματος- να ασκήσει την αρμοδιότητα της 

Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την  παρ. 3 του άρθρου 72 Ν. 3852/2010, και διορίζει 

για όλα τα παραπάνω και για λόγους της ειδικότητος του θέματος (ΣΤΕ κλπ) τον 

Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών κ. Λάμπρο Γεωργακόπουλο. Με άλλη απόφαση θα 

προσδιορισθεί το ύψος της αμοιβής του και με την υπογραφή σχετικού ιδιωτικού 

συμφωνητικού. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 156/2012 

 

       Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

Πολύγυρος 17 - 5 – 2012 

M.E. ΔΗΜΑΡΧΟY 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΖΑΓΓΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΑΔΑ: Β41ΕΩΞΜ-Α21


