
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
 της 20/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου 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. 
20/18.10.2012 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 δεν 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 Παρθενιώτης Νικόλαος
2 Κυριάκου Ιφιγένεια 19 Λακρός Αλέξανδρος
3 Βορδός Χρήστος 20 Μπάτσιος Αστέριος
4 Σαράντη Μαρία 21 Δήμητσας Δημήτριος
5 Ζούνη Στέλλα 22 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Αβέρης Αθανάσιος 23 Ευαγγελινός Δημήτριος
7 Πλιάκος Αστέριος
8 Σοφοτάσιος Χρήστος
9 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
10 Κοντογιώργης Δημήτριος
11 Χλιούμης Ανδρέας
12 Δημητριάδης Χρήστος
13 Μπογδάνος Κων/νος
14 Σιμώνης Ιωάννης
15 Λαφαζάνης Βασίλειος
16 Καπλάνης Θωμάς
17 Γκλάβας Γεώργιος

         ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Λιόντας Γεώργιος
2 Πύρρος Ιωάννης
3 Γκολόης Γεώργιος
4 Βαγιωνάς Αθανάσιος

        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πραβίτα Γ. Μαρία για την τήρηση των 
πρακτικών. 
       Στη  συνεδρίαση κλήθηκαν  όλοι  οι  Πρόεδροι  των  Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων  και  
παραβρέθηκε  ο  Πρόεδρος  της  Δ.Κ.  Ορμύλιας  κ.  Αναστάσιος  Σαραφίδης  και  ο  Πρόεδρος  της  Τ.Κ. 
Ταξιάρχη κ. Άγγελος Ζιούπος.

Αριθμός θέματος: 20ο Αίτηση πολιτών για παραχώρηση νερού για άρδευση στην 
περιοχή “Αναστασίτικο” Πολυγύρου

Αριθμός Απόφασης : 435

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 20ο  θέμα, 
έδωσε  τον  λόγο  στον  Αντιδήμαρχο  κ.  Γεώργιο  Γκλάβα, ο  οποίος  ανέφερε  τα  παρακάτω:  «Στο 
συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου παραπέμφθηκε το αίτημα των  κ.κ. Παπανικολάου 
Ευαγγελής,  Παπανικολάου  Κων/ντίας  &  Παπανικολάου  Αθανασίου,  οι  οποίοι  είναι  ιδιοκτήτες  ενός 
ελαιώνα 10.200 τ.μ. στην περιοχή «Αναστασίτικο» & στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί από τον Δήμο 
Πολυγύρου γεώτρηση με την σύμφωνη γνώμη τους, προς όφελος και εξυπηρέτηση του Δήμου. 

Η συγκατάθεση τους δόθηκε στην τότε Δημοτική Αρχή με την προϋπόθεση εφόσον κάποια 
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στιγμή χρειασθεί να αρδεύσουν τον ελαιώνα τους από την συγκεκριμένη γεώτρηση, να τους 
παραχωρηθεί δωρεάν ποσότητα νερού δέκα (10) ωρών εβδομαδιαίως.
      Με  την αίτηση τους αυτή ζητούν να τους παραχωρηθεί όπως συμφωνήθηκε, δωρεάν 
ποσότητα νερού δέκα (10) ωρών εβδομαδιαίως για άρδευση του κτήματος τους το οποίο 
βρίσκεται  στην  περιοχή  «Αναστασίτικο»  Πολυγύρου,  από  την  γεώτρηση  που 
πραγματοποίησε ο Δήμος εντός αυτού.       
     Κατόπιν ενημέρωσής μας από την υπηρεσία ύδρευσης - άρδευσης του Δήμου Πολυγύρου, 
ο ελαιώνας των προαναφερομένων δεν καλλιεργείται από τους αιτούντες, αλλά ενοικιάζεται 
στον κ. Τσιτσίνη Δημήτριο, ο οποίος  χρησιμοποιεί το νερό της συγκεκριμένης γεώτρησης 
για άρδευση αυτού.        
       Το Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Πολυγύρου,  με  την  υπ'  αριθ.  19/2012 
απόφασή  του, προτείνει  να  παραχωρηθεί  δωρεάν  ποσότητα  νερού  δέκα  (10)  ωρών 
εβδομαδιαίως  στους  ιδιοκτήτες  του  κτήματος  το  οποίο  βρίσκεται  στην  περιοχή 
«Αναστασίτικο»  Πολυγύρου,  στο  οποίο  πραγματοποιήθηκε  η  γεώτρηση  από  τον  Δήμο 
Πολυγύρου,  κ.κ.  Παπανικολάου  Ευαγγελή,  Παπανικολάου  Κων/ντία  &  Παπανικολάου 
Αθανάσιο,   με  την  προϋπόθεση  το  νερό  της  γεώτρησης  να  χρησιμοποιείται  από  τους 
ιδιοκτήτες και όχι από τον ενοικιαστή του κτήματος τους. 
Καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά”.

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των μελών του συμβουλίου και του κοινού, όπου ο 
πολίτης κ. Σαμαράς Γεώργιος ανέφερε ότι ο ιδιοκτήτης του κτήματος είναι ο πρώτος που 
πήρε νερό απο αυτή τη γεώτριση, έχει νοικιασμένο το κτήμα και ποτίζει κανονικά το κτήμα 
αυτό, οπότε δεν καταλαβαίνει το αίτημά του.

Ο αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας  κ. Θωμάς Καπλάνης ανέφερε ότι:  “:Δεν 
είμαστε πάλι έτοιμοι να πάρουμε απόφαση τώρα, διότι ο κ. Σαμαράς είπε κάποια πράγματα 
ας τα εξετάσει η αρμόδια υπηρεσία και ας φέρει επίσημα εισήγηση-γνωμοδότηση. Η παροχή 
η οποία δίνουμε στον εκάστοτε ιδιοκτήτη που μας δίνει ή μας παραχωρεί μια γεώτρηση, 
είναι διότι αισθανόμαστε την υποχρέωση να το κάνουμε αυτό γιατί ο κάθε πολίτης μας δίνει 
μια έκταση.  Τώρα αν ο ίδιος  αυτός  το αξιοποιεί  ή το  νοικιάζει,  δεν κατάλαβα γιατί  να 
διαφοροποιεί τα πράγματα αυτό το γεγονός ”.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  άκουσε  την  εισήγηση,  έλαβε  υπόψη  την  υπ'  αριθ. 
19/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, την αίτηση των 
ανωτέρω,  έλαβε  υπόψη   τα  άρθρα  82  & 83  του  Ν.  3852/2010  & μετά  από  διαλογική 
συζήτηση   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

     Την αναβολή της λήψης οριστικής απόφασης, και την επανεξέταση του θέματος σε 
επόμενο  Δ.Σ.  όπου  θα  υπάρχει  και  εισήγηση-γνωμοδότηση  της  αρμόδιας  υπηρεσίας 
άρδευσης του Δήμου Πολυγύρου.

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 435/2012
  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 25-10-2012
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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