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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

 της 14/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

 Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι δύο (22) του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 14:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 

14/18.6.2012 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 Πύρρος  Ιωάννης 

2 Γκλάβας Γεώργιος 19 Σιμώνης Ιωάννης 

3 Βορδός Χρήστος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 21 Χλιούμης  Ανδρέας 

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 Ευαγγελινός  Δημήτριος 

10 Λακρός Αλέξανδρος 27 Σταμούδης  Ελευθέριος 

11 Σοφοτάσιος Χρήστος    

12 Βουλγαράκης Χρυσόστομος    

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 Κυπαρίσση Αργυρώ 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, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. 

Άννα Ρόκου, ο Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας Μεταμόρφωσης κ. Ανδρέας Μαχαίρας και ο 

Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας Γεροπλατάνου Σεραφείμ Δημήτριος. 

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 11
ο
 

κατεπείγον θέμα, και εφόσον πήρε την διαβεβαίωση τόσο από τον κ. Δήμαρχο όσο και από το σώμα ότι 

ομόφωνα συμφωνούν να συζητηθεί το θέμα ως έκτακτο, ανέφερε τα παρακάτω :  «Με την υπ’ αριθμόν 

156/2012 απόφαση του Δ.Σ. Πολυγύρου ζητήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και το 

Υπουργείο Εσωτερικών η απόσπαση ενός Γεωπόνου και ενός Γεωλόγου, προκειμένου να καταστεί 

Αριθμός θέματος : 11
ο
 

κατεπείγον 

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Τομέα Διαχείρισης 

Υδάτων που ασκούνται από την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας στους Δήμους της Π.Κ.Μ. 

Αριθμός Απόφασης : 251  
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δυνατή η ανάληψη των αρμοδιοτήτων διαχείρισης υδάτων στα όρια του Δήμου Πολυγύρου, που 

ασκούνταν από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής με το υπ’ αριθμ. 05/7605 11-6-2012 έγγραφό της, μας 

απάντησε ότι δεν μπορεί να κάνει δεκτό το αίτημα του Δήμου Πολυγύρου. 

Επειδή η μεταφορά των παραπάνω αρμοδιοτήτων στους Δήμους δεν συνοδεύτηκε από 

ταυτόχρονη μεταφορά πόρων, ανθρώπινου ειδικευμένου προσωπικού και υλικοτεχνική υποδομή, καθώς 

και το αίτημα του Δήμου μας για απόσπαση μόνο του ανάλογου προσωπικού δεν ικανοποιείται, ο 

Δήμος αδυνατεί να ασκήσει τις μεταφερθείσες αρμοδιότητες και με την παρούσα απόφαση του Δ.Σ. 

προτείνεται ο Δήμος Πολυγύρου από σήμερα να μην δέχεται αιτήσεις  των πολιτών». 

  Στο σημείο αυτό επενέβη ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Γκολόης, ο οποίος διαφώνησε 

με την πρόταση του εισηγητή, καθώς επισήμανε ότι δεν υπάρχει επάρκεια χρόνου για την κάλυψη των 

αναγκών των αγροτών μιας και είναι η δεύτερη παράταση που δόθηκε για την κατάθεση των αιτήσεων 

από τους αγρότες. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 156/2012 απόφαση του Δ.Σ. 

Πολυγύρου, το υπ’ αριθ.  05/7605/11-6-2012 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και 

μετά από διαλογική συζήτηση  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       κ α τ  ά       π λ ε ι ο ψ η  φ ί α   

 

 Δεν αποδέχεται την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Τομέα Διαχείρισης Υδάτων 

που ασκούνται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους Δήμους της 

Π.Κ.Μ. και ειδικότερα στο Δήμο Πολυγύρου. 

 Ο Δήμος Πολυγύρου από την υπογραφή της παρούσης και μετά δεν θα δέχεται 

αιτήσεις  των πολιτών, μέχρις ότου διευθετηθεί το θέμα οικονομικά και 

οργανωτικά . 

 Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και έως την ολοκλήρωση της 

μεταφοράς των απαραίτητων πόρων στο Δήμο Πολυγύρου και την στελέχωση της 

αρμόδιας υπηρεσίας με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, ζητείται η 

συνεργασία και η συνέχιση της άσκησης των εν λόγω αρμοδιοτήτων από την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

 Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Π.Ε.Δ. και στην Κ.Ε.Δ.Ε. 

 Επί της απόφασης μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γκολόης Γεώργιος για 

τον λόγο που αναφέρθηκε στην εισήγηση. 

   

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 251/2012 

 

       Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 25 - 6 - 2012 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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