
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 8/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα τέσσερις (4) του μηνός Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου,  ύστερα από την με 
αριθ. 8/240.5.2013 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 14 Αβέρης Αθανάσιος
2 Δημητριάδης Χρήστος 15 Παρθενιώτης Νικόλαος
3 Βορδός Χρήστος 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Χλιούμης Ανδρέας 17 Καπλάνης Θωμάς
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Ευαγγελινός Δημήτριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Λαφαζάνης Βασίλειος
7 Ζούνη Στέλλα 20 Μπάτσιος Αστέριος
8 Λακρός Αλέξανδρος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
11 Κοντογιώργης Δημήτριος
12 Γκλάβας Γεώργιος
13 Μπογδάνος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ :
1 Πλιάκος Αστέριος
2 Κυριάκου Ιφιγένεια
3 Πύρρος Ιωάννης
4 Σταμούδης Ελευθέριος
5 Γκολόης Γεώργιος
6 Δήμητσας Δημήτριος
7 Βαγιωνάς Αθανάσιος

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  δεν παραβρέθηκε κανείς.

Αριθμός θέματος: 12ο έκτακτο Αποδοχή εκτάσεων από ιδιώτες για ανόρυξη 
γεωτρήσεων

ριθμός Απόφασης : 209

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 
12ο  έκτακτο θέμα,  μετά και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα 
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συζήτηση του θέματος τόνισε τα εξής :«Υπάρχουν συνδημότες μας οι οποίοι μας παραχωρούν 
ορισμένα τετραγωνικά μέτρα σε ιδιοκτησίες τους για να κάνει γεωτρήσεις ο Δήμος. 

Τον  λόγο  πήρε  ο  επικεφαλής  της  μείζονος  μειοψηφίας  κ.  Κωνσταντίνος 
Μπογδάνος: “Δεν μπορούμε να αποδεχόμαστε προτάσεις από ιδιώτες για ανόρυξη αρδευτικών 
γεωτρήσεων χωρίς να έχουμε την άποψη των Τοπικών Συμβουλίων. Αν το Τοπικό Συμβούλιο 
μας πει ότι δεν έχω έκταση και χρειάζεται γεώτρηση και πράγματι υπάρχει ανάγκη γεώτρησης, 
μην κάνουμε γεώτρηση για την γεώτρηση. Έχουμε νερό δηλαδή να πνιγεί ο τόπος και κάνουμε 
γεώτρηση μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουμε τον ιδιώτη ο οποίος μας παραχώρησε την 
έκταση. Αλλά αποδοχή εκτάσεων έτσι γενικά και αόριστα το αντιμετωπίσαμε και σε άλλες 
περιοχές, δεν μπορεί να περνάει έτσι επειδή κάποιος ιδιώτης μας παραχώρησε έκταση. Πρέπει 
να υπάρχει από την άλλη πλευρά εγγράφως από το Τοπικό Συμβούλιο και από το Δήμο ότι δεν 
μπορούμε να βρούμε πουθενά αλλού, ότι δεν υπάρχουν κοινοτικές εκτάσεις οι οποίες μπορούν,  
έχουν νερό και μπορούν να παραχωρηθούν και όταν αποκλείσουμε όλα τα άλλα, να κάνουμε 
και αποδοχή”.

Τον  λόγο  πήρε  ο  επικεφαλής  της  ελάσσονος  μειοψηφίας  κ.  Θωμάς  Καπλάνης: 
“Όταν θέλουμε να κάνουμε μια γεώτρηση πέρα από το πού μας παραχωρείται έκταση ή πού 
έχουμε εμείς  έκταση, είναι αν έχει  και νερό.  Πρέπει να ξέρουμε ή τουλάχιστον να έχουμε 
κάποιες ενδείξεις ότι εκεί θα βρούμε και νερό. Γιατί ξέρετε πόσο μεγάλο είναι το κόστος. Δεν 
μπορούμε να τρυπάμε τη γη όπου να ‘ναι μήπως και βρούμε νερό. Πρέπει να υπάρχουν και 
κάποιες ενδείξεις ότι εκεί θα βρούμε νερό. 

Επομένως  να  ακολουθηθεί  η  διαδικασία  που  πρότεινε  ο  κύριος  Μπογδάνος  αλλά 
βέβαια  να  ακολουθήσουμε  και  τις  υποδείξεις  των  γεωλόγων  προκειμένου  οι  πιθανότητες 
επιτυχίας  των γεωτρήσεων να  είναι  αυξημένες.  Μην πάμε και  κάνουμε δουλειές  χωρίς  να 
ξέρουμε πού θα βρούμε νερό. Άρα να ακολουθηθεί η διαδικασία αλλά πάντα με τις υποδείξεις 
των γεωλόγων”.

Τον λόγο πήρε ο Γενικός γραμματέας κ. Στέργιος Γκόγκος: “Η μόνη περιοχή που 
πήγαν οι γεωλόγοι και κάνανε έρευνα μαζί με τον Πρόεδρο σας πληροφορώ είναι εκεί στο 
Λειβάδι και θα προσπαθήσουμε να βάλουμε δύο γεωτρήσεις αν μπουν σε πρόγραμμα. Αν δεν 
μπουν, θα κάνουμε μία ή καμία. Στην γεώτρηση της περιοχής “Μικροχολομώντα” οι γεωλόγοι
λένε ότι δεν υπάρχει  νερό.

 Σε ό,τι αφορά τώρα στον Πολύγυρο: έχουμε ενάμιση χρόνο που ψάχνουμε να βρούμε 
έναν που να μας δίνει νερό. Και βρέθηκε ο υδρονομέας του Δήμου Πολυγύρου και μας δίνει 
δυο χωράφια εκεί. Δεν υπάρχει άλλο. Άλλα καναδυό που ζητήσαμε πέρσι. Στις Καλύβες τώρα 
ακριβώς δεν ξέρω. «Στροφή» λέγεται η μία και η άλλη «παρεκλήσι». Πάντως είναι κοντά προς 
τον Ολύνθιο. Οι Καλύβες και η Γερακινή πέρσι αγοράζαμε νερό από ιδιώτες. Και βέβαια αυτό 
δεν πρόκειται να γίνει φέτος γιατί περιμένουμε να βγει πρόγραμμα.

Έχουμε  αναζητήσει  άλλες  δημοτικές  ή  δασικές  εκτάσεις  που  θα  μπορούσαμε  να 
κάνουμε γεώτρηση αλλά δεν υπάρχουν. Αυτές τις  εκτάσεις τις βρήκε ο γεωλόγος, δεν τις 
βρίσκουμε εμείς. Και ψάχνουμε βέβαια να βρούμε άνθρωπο στις Καλύβες που θα μας δίνει 
νερό διότι και πέρσι ασχολήθηκε  και ο κύριος Βορδός, κάποιος που βρήκαμε ότι μπορούσαμε 
να πάρουμε νερό γιατί η περιοχή ήταν καλή, δεν μας έδωσε το χωράφι”.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή εκτάσεων από ιδιώτες για ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων:

1. Έκταση  50  τ.μ.  από  το  αγροτεμάχιο  της  κ.  Σουλτάνας  Τσιουλάκη,  κατοίκου 
Ταξιάρχη, που βρίσκεται στη θέση «Λιβάδι» της Τ.Κ. Ταξιάρχη, είναι εκτάσεως 
4.700 τ.μ. και θα παραχωρηθεί από το δήμο νερό για την άρδευσή του.

2. Έκταση  50  τ.μ.  από  το  αγροτεμάχιο  των  κ.  Ιωάννη  και  Χρήστου  Γίδαρη, 
κατοίκων Ταξιάρχη, που βρίσκεται στη θέση «Λιβάδι» της Τ.Κ. Ταξιάρχη, είναι 
εκτάσεως 40.000 τ.μ. και θα παραχωρηθεί από το δήμο νερό για την άρδευση των 
10.000 τ.μ.
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3. Έκταση 50 τ.μ. από το αγροτεμάχιο του κ. Μηλά Αθανασίου, κατοίκου Καλυβών, 
που βρίσκεται στη  θέση “ΣΤΡΟΦΗ” της Δ.Κ. Πολυγύρου, είναι εκτάσεως 2.000 
τ.μ. περίπου και θα παραχωρηθεί από το δήμο νερό για την άρδευσή του. 

4. Έκταση 50 τ.μ. από το αγροτεμάχιο του κ. Μηλά Αθανασίου, κατοίκου Καλυβών, 
που βρίσκεται στη  θέση “ΠΑΡΕΚΛΗΣΙ” της Δ.Κ. Πολυγύρου, είναι εκτάσεως 
2.000 τ.μ. περίπου και θα παραχωρηθεί από το δήμο νερό για την άρδευσή του. 

5. Έκταση 50 τ.μ. από το αγροτεμάχιο της κ. Βασιλικής Τριανταφύλλου, κατοίκου 
Σανών, που βρίσκεται στη  θέση “ΑΝΤΑΡΤΗΣ” της Τ.Κ. Σανών, είναι εκτάσεως 
8.375 τ.μ. περίπου και θα παραχωρηθεί από το δήμο νερό για την άρδευσή του.  

Εξουσιοδοτεί  τον  Αντιδήμαρχο  κ.  Γεώργιο  Γκλάβα  για  την  υπογραφή  των 
σχετικών συμβολαιογραφικών πράξεων.

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 209/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 10-6-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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