
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 της 8/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή τετάρτη (24
η
) του μηνός Μαΐου του έτους 2017, 

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. 8/19.5.2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μαρία 

Σαράντη, 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 15 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Φυλαχτός Χρήστος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Κανταράς Αναστάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Παπούλιος Ιωάννης 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Τσινάς Αργύριος 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20 Ματθαίου Αθανάσιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Πάνο  Ιωακείμ 

8 Σαράντη Μαρία 22 Χριστιανού Αγγελική 

9 Γκλάβας  Γεώργιος 23   

10 Ζαβράκογλου Άγγελος 24   

11 Κυριάκου Ιφιγένεια 25   

12 Λιόντας  Γεώργιος 26   

13 Σιδέρης Νικόλαος    

14 Δέας Παύλος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δημητριάδης Χρήστος 

2 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

3 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Ξάκης Ιωάννης 

5 Ζιούπου  Άννα 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης,  ο Πρόεδρος της 

Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος 

Κλαμούρης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσακιώρης 

 

Αριθμός θέματος : 5
ο 

έκτακτο 

Έγκριση και παραλαβή των πρόδρομων μελετών για τη 

συμπλήρωση της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με 

τίτλο «Έργα ενίσχυσης εξωτερικών υδραγωγείων οικισμών 

Δήμου Πολυγύρου» 

Αριθμός Απόφασης : 150  

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 5
ο
 εκτός 

ημερήσιας διάταξης θέμα, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του 

θέματος και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του 
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θέματος και ανέφερε τα εξής «με το υπ’ αριθ. Φ6στ/6756/23-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, μας στάλθηκαν συνημμένα ένα αντίγραφο των 

παρακάτω μελετών: 

- Υδραυλική μελέτη για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης και αγωγού μεταφοράς στην 

Τ.Κ. Ταξιάρχη, με αριθμό μελέτης 40/2016, 

- Τοπογραφική μελέτη για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης και αγωγού μεταφοράς 

στην Τ.Κ. Ταξιάρχη, με αριθμό μελέτης 41/2016, 

- Υδραυλική μελέτη για την αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Δρόμος» και 

αγωγό μεταφοράς έως τη δεξαμενή Καλυβών, με αριθμό μελέτης 39/2016, 

- Τοπογραφική μελέτη για την αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Δρόμος» 

και αγωγό μεταφοράς έως τη δεξαμενή Καλυβών, με αριθμό μελέτης 43/2016, 

- Υδραυλική μελέτη για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης και αγωγού μεταφοράς στην 

Τ.Κ. Σανών, με αριθμό μελέτης 38/2016, 

- Τοπογραφική μελέτη για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης και αγωγού μεταφοράς 

στην Τ.Κ. Σανών, με αριθμό μελέτης 42/2016, 

Εισηγούμαι την παραλαβή και έγκριση των παραπάνω μελετών, οι οποίες αποτελούν 

τις πρόδρομες μελέτες για την ετοιμότητα του φακέλου της αίτησης του Δήμου Πολυγύρου για 

ένταξη της πράξης με τίτλο: «Έργα ενίσχυσης εξωτερικών υδραγωγείων οικισμών Δήμου 

Πολυγύρου» στο Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τα άρθρα 43 παρ.5 του Π.Δ. 

609/85, το υπ’ αριθ. Φ6στ/6756/23-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα 

Τεχνικών Έργων, και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερησίας διάταξης 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι ΖΕ Ι   κατά  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

 

Την παραλαβή και έγκριση των παρακάτω μελετών: 

- Υδραυλική μελέτη για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης και αγωγού μεταφοράς στην 

Τ.Κ. Ταξιάρχη, με αριθμό μελέτης 40/2016, 

- Τοπογραφική μελέτη για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης και αγωγού μεταφοράς 

στην Τ.Κ. Ταξιάρχη, με αριθμό μελέτης 41/2016, 

- Υδραυλική μελέτη για την αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Δρόμος» και 

αγωγό μεταφοράς έως τη δεξαμενή Καλυβών, με αριθμό μελέτης 39/2016, 

- Τοπογραφική μελέτη για την αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Δρόμος» 

και αγωγό μεταφοράς έως τη δεξαμενή Καλυβών, με αριθμό μελέτης 43/2016, 

- Υδραυλική μελέτη για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης και αγωγού μεταφοράς στην 

Τ.Κ. Σανών, με αριθμό μελέτης 38/2016, 

- Τοπογραφική μελέτη για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης και αγωγού μεταφοράς 

στην Τ.Κ. Σανών, με αριθμό μελέτης 42/2016, 

οι οποίες αποτελούν τις πρόδρομες μελέτες για την ετοιμότητα του φακέλου της 

αίτησης του Δήμου Πολυγύρου για ένταξη της πράξης με τίτλο: «Έργα ενίσχυσης εξωτερικών 

υδραγωγείων οικισμών Δήμου Πολυγύρου» στο Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 
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Επί της απόφασης ψήφησαν ΛΕΥΚΟ οι πέντε (5) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι 

της μείζονος μειοψηφίας κ.κ. Κανταράς Αναστάσιος, Τσινάς Αργύριος, Πάνο Ιωακείμ, 

Παπούλιος Ιωάννης, Ματθαίου Αθανάσιο 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 150/2017 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 25-5-2017 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ 
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