
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 5/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι εννέα (29) του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα  
Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 
την με αριθ. 5/22.3.2013 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 Ευαγγελινός Δημήτριος
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Δημητριάδης Χρήστος
3 Βορδός Χρήστος 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Χλιούμης Ανδρέας 17 Βαγιωνάς Αθανάσιος
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Καπλάνης Θωμάς
7 Ζούνη Στέλλα 20 Μπάτσιος Αστέριος
8 Λακρός Αλέξανδρος 21 Παρθενιώτης Νικόλαος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος 22 Γκολόης Γεώργιος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 23 Λαφαζάνης Βασίλειος
11 Κοντογιώργης Δημήτριος
12 Δήμητσας Δημήτριος
13 Μπογδάνος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Κυριάκου Ιφιγένεια
2 Πλιάκος Αστέριος
3 Πύρρος Ιωάννης
4 Αβέρης 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 
παραβρέθηκε  ο  κ.  Σαραφίδης  Αναστάσιος,  Πρόεδρος  Δ.Κ.  Ορμύλιας,  ο  κ.  Θεολόγης 
Νικόλαος,  Πρόεδρος  Δ.Κ.  Γαλάτιστας  και  ο  κ.  Βαγιωνάς  Κων/νος,  Πρόεδρος  Τ.Κ. 
Ολύνθου.

Αριθμός  θέματος:   5ο 
κατεπείγον

Δημοτική γεώτρηση  στην περιοχή “Αναστασίτικο” 
Πολυγύρου

Αριθμός Απόφασης : 99

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 
5ο έκτακτο θέμα, μετά και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα 
συζήτηση του θέματος, τόνισε τα εξής :« Ξέρετε ότι η γεώτρηση αυτή δεν έχει άδεια, πρέπει 
να  νομιμοποιηθεί.  Υπάρχουν  χρονοδιαγράμματα,  νομίζω στα  μέσα  Απριλίου,  άρα  λοιπόν 
μετά και  από σύμφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου ζητάμε να προχωρήσουμε στη 
διαδικασία νομιμοποίησης.
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Βέβαια το Τοπικό Συμβούλιο θέτει και μία σειρά από άλλα ζητήματα, όπως π.χ. να γίνει 
ποιοτικός έλεγχος του νερού, καθώς επίσης να εκδοθεί άδεια χρήσης κτλ. και ενδεχομένως να 
δούμε και μία άλλη παράμετρο γιατί τα δεδομένα και ο τρόπος λειτουργίας της γεώτρησης 
αυτής και ο κανονισμός που υπάρχει αφορούσε άλλες εποχές. 

Σήμερα  τα  δεδομένα  έχουν  αλλάξει.  Ενδεχομένως  σε  κάποιο  άλλο  Συμβούλιο  να 
εξετάσουμε και τον τρόπο λειτουργίας της γεώτρησης αυτής. Και κακά τα ψέματα, υπάρχουν 
και ορισμένοι εκεί πέρα που συμμετέχουν που έχουν αποκτήσει μία ας το πούμε αντίληψη 
ιδιοκτησίας της γεώτρησης και της χρήσης του νερού της περιοχής αυτής. 

Άρα λοιπόν εγώ ζητάω σήμερα από το σώμα να προχωρήσουμε ως προς το πρώτο 
σκέλος που αφορά την νομιμοποίηση της δεξαμενής που τρέχουν και οι ημερομηνίες.

Τον λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος  κ.Χρήστος Βορδός: “ η νομιμοποίηση θα καταδείξει 
πολλά πράγματα. Κατ’ αρχάς θα δούμε τι ποσότητα νερού βγαίνει και από κει θα καταλήξει  
ορθολογικά το πόσα στρέμματα μπορεί να ποτίσει και με τον τρόπο που μπορεί να τα ποτίσει 
αυτά.

Σήμερα  κάτι  τέτοιο  δεν  υπάρχει.  Άρα  λοιπόν  μπορεί  να  γίνεται  απίστευτη 
εκμετάλλευση,  εξαντλητική  εκμετάλλευση  της  γεώτρησης  και  να  μην  υπάρχει  ορθολογική 
χρήση νερού. 

Να επανεξεταστούν τα ζητήματα, το πόσοι μπορούν να εξυπηρετηθούν. Η μελέτη θα τα 
καταδείξει αυτά. Αν έχουμε 10 κυβικά νερό, μπορούμε να ποτίσουμε τόσο. Γιατί υπάρχει χαρτί 
από τη Διεύθυνση Γεωργίας που προβλέπει πόση ποσότητα μπορεί να πέσει, τον τρόπο που 
πέφτει  αυτή η ποσότητα και  βεβαίως και να δούμε και κάποιες άλλες προτεραιότητες.  Να 
πάρουν  πιο  μπροστά  οι  όμοροι,  μετά  θα  επεκταθούμε  παραπέρα  και  βεβαίως  σε  καμιά 
περίπτωση δεν θα παρανομήσουμε. Δεν θα φύγουμε σε καμιά περίπτωση πάνω από τα όρια 
που ορίζει ο Νόμος.

Τον  λόγο  πήρε  ο  αρχηγός  της  μείζονος  αντιπολίτευσης  κ.  Κωνσταντίνος 
Μπογδάνος:  “Αυτό  το  θέμα  κ.Πρόεδρε  απ’ ότι  θυμάμαι  έχει  απασχολήσει  το  Δημοτικό 
Συμβούλιο χρόνια, επί Τζηρίτη απ’ ότι θυμάμαι εγώ και στη συνέχεια και τα επόμενα Δημοτικά 
Συμβούλια ταλανίζει εδώ το θέμα. 

Υπήρχαν  κατά  καιρούς  παρθεί  αποφάσεις  και  η  απόφαση  αυτή  η  οποία  ισχύει 
τουλάχιστον μέχρι τώρα είναι η απόφαση επί Ψάρρα που μιλούσε για τα 800μ. αν θυμάμαι 
καλά.

Όμως από τότε μέχρι τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Και θέλω να πω ότι για πρώτη 
φορά εγώ βλέπω μια τόσο εμπεριστατωμένη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου.

Ήθελα να πω ένα μπράβο στα παιδιά του Τοπικού Συμβουλίου Πολυγύρου που έχουν 
καθίσει και έχουν δει το θέμα και έχουν κάνει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση και απόφαση και  
νομίζω ότι αυτούσια όπως είναι η πρότασή της και η γνωμοδότησή τους πρέπει να περάσει και 
από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Δηλαδή η νομιμοποίησης της γεώτρησης με αλλαγή χρήσης αυτής σε αρδευτική αφού 
πρώτα το … αποδείξει ότι εκεί δεν μπορεί να πίνουμε και το χρησιμοποιούμε για να πίνουμε 
νερό. 

Η δοκιμαστική άρνηση που θα μας δώσει, αυτά που είπε και ο κ.Βορδός, την ποσότητα 
και  το  πόσο  μπορούν  αλλά  εκ  των  προτέρων  να  πούμε  ότι  η  απόφαση  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου είναι αυτοί οι οποίοι θα υδροδοτηθούν ανάλογα με τον αριθμό των στρεμμάτων 
τους  σε  σχέση  με  το  πόσο  θα  είναι  το  νερό,  θα  είναι  αυτό  που  προβλέπει  ο  Νόμος,  όχι 
ανοίγουμε τη μάνικα και το κάνουμε λίμνη. 

Να υπάρχει ανακοίνωση εφόσον τελικώς δοθεί για άρδευση με προτεραιότητα στους 
ήδη χρησιμοποιούμενους τη γεώτρηση εφόσον τηρούν τις προϋποθέσεις, στους όμορους και 
πιο κοντινούς με την απόσταση των 800μ.  Με προτεραιότητα στις μικρές ιδιοκτησίες και να 
εκδοθεί η άδεια χρήσης νερού επί υφιστάμενης γεώτρησης. 

Νομίζω ότι αν ακολουθήσουμε τις διαδικασίες που μας βάζουν εδώ οι συνάδελφοι του 
Τοπικού Συμβουλίου, νομίζω ότι και αυτά που στο τέλος εν κατακλείδι λένε στην απόφασή 
τους,  να  τηρήσουμε  αυτά  τα  απαραίτητα.  Δηλαδή  η  ορθολογική  χρήση  νερού,  χρήση 
νομιμότητας και την ισοπολιτεία. ”.  
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     Θα πρέπει πρωτίστως να ελεγχθεί η νομιμότητα της υφιστάμενης γεώτρησης, να γίνει  
αναθεώρηση της υπ’ αριθ. 181/2002 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια 
αφού γίνουν όλα τα ανωτέρω να επανεξετασθούν όλα τα αιτήματα.       
       Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, αφού άκουσε την εισήγηση της 

Προέδρου, την υπ’ αριθ. οικ 150559/10-6-2011  ΚΥΑ (ΦΕΚ 1440Β/2011), έλαβε υπόψη  τα 

άρθρα 82 & 83 του Ν. 3852/2010 & μετά από διαλογική συζήτηση   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 Να νομιμοποιηθεί  η  γεώτρηση στη  θέση  «Αναστασίτικο»  Πολυγύρου,  με  αλλαγή 

χρήσης αυτής σε αρδευτική, αφού πρώτα προηγηθεί  ανάλυση του ΚΕΠΑΜΑΧ & εφόσον 

προκύψει ακαταλληλότητα αυτής για ύδρευση 

 Να γίνει δοκιμαστική άντληση αυτής, ώστε να προσδιορισθεί η ποσότητα του νερού & 

βάσει  αυτού  του  στοιχείου  να  προκύψει  η  δυνατότητα  υδροδότησης  ανάλογου  αριθμού 

στρεμμάτων με το σύστημα που προβλέπει ο νόμος δηλ. στάγδην

 Να υπάρξει ανακοίνωση εφόσον τελικώς δοθεί για άρδευση με προτεραιότητα στους 

ήδη χρησιμοποιούντες την γεώτρηση (εφόσον τηρούν τις προϋποθέσεις) στους όμορους & πιο 

κοντινούς  ιδιοκτήτες  και  κατά  κύριο  επάγγελμα  αγρότες,  σε  ακτίνα  έως  800  μ.  με 

προτεραιότητα στις μικρές ιδιοκτησίες, ώστε να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι 

και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, αναλογικά στους υπολοίπους.

 Να εκδοθεί άδεια χρήσης νερού επί υφιστάμενης γεώτρησης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

οικ  150559/10-6-2011   ΚΥΑ  (ΦΕΚ  1440Β/2011)  με  τίτλο  «  Διαδικασίες,  όροι  και 

προϋποθέσεις για την χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού » από την 

οποία θα προκύψουν οι  δυνατότητες  άρδευσης σύμφωνα με  τις  δυνατότητες  παροχής της 

γεώτρησης.

     Τα παραπάνω κρίνονται απαραίτητα α) για την ορθολογική χρήση των νερών β) για  
την τήρηση της νομιμότητας & γ) για την τήρηση της ισοπολιτείας.

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 99/2013

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

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 1 -4-2013
Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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