
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή δεύτερη   (22η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 

2014, ημέρα Δευτέρα 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. 17/18.9.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη 

Σιμώνη, 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 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Δέας Παύλος 16 Τσινάς Αργύριος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Κανταράς Αναστάσιος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Παπούλιος Ιωάννης 

6 Καραφουλίδης Αναστάσιος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ματθαίου Αθανάσιος 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ξάκης Ιωάννης 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Ζιούπου Άννα 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Χριστιανού Αγγελική 

11 Σιδέρης Νικόλαος    

12 Σαράντη Μαρία    

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

 

1 Γκλάβας Γεώργιος 

2 Δημητριάδης Χρήστος 

3 Πάνος Ιωακείμ 

 

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. Νικήτας Κατσακιώρης, Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου και ο κ. 

Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 
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Αριθμός θέματος:33ο  Συμπληρωματικός Κανονισμός Άρδευσης – 

προστατευτικές διατάξεις χρήσης αρδευτικής 

γεώτρησης «ΑΝΑΣΤΑΣΙΤΙΚΟ» 

Αριθμός Απόφασης :258  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 33ο  θέμα, 

έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα, ο οποίος ανέφερε: «Έχει 

αποχωρήσει από την συζήτηση ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βορδός, διότι εμπλέκεται 

προσωπικά στο θέμα και δεν επιθυμεί να συμμετάσχει. 

Υπάρχει μια δημοτική γεώτρηση εδώ και τριάντα χρόνια στην περιοχή 

«ΑΝΑΣΤΑΣΙΤΙΚΟ» όπου γινόταν χρήση από ορισμένους αγρότες, και παράλληλα δινόταν 

συμπληρωματικό νερό στο δίκτυο. 

Μετά από αναλύσεις αποδείχθηκε η ακαταλληλότητα του νερού για ύδρευση, και με 

παλαιότερη απόφαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε να δοθεί ολοκληρωτικά η γεώτρηση για άρδευση 

με αλλαγή της άδειας χρήσης της από υδρευτική σε αρδευτική. 

Μετά από αυτό θα υπάρχει και η δυνατότητα άρδευσης και από άλλους παραγωγούς 

που έχουν κατά καιρούς υποβάλλει αίτημα, εφόσον πληρούν τους όρους και τους περιορισμούς 

των αρδευτικών γεωτρήσεων. 

Επειδή δε, δεν υπάρχει κανονισμός για την γεώτρηση, υποβάλλουμε στο Δ.Σ. τον 

συμπληρωματικό κανονισμό άρδευσης παράλληλα με τον ισχύοντα κανονισμό, ειδικά για τη 

γεώτρηση αυτή». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

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

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει τον παρακάτω συμπληρωματικό Κανονισμό Άρδευσης -προστατευτικές 

διατάξεις χρήσης αρδευτικής γεώτρησης «ΑΝΑΣΤΑΣΙΤΙΚΟ»,  ο οποίος αναφέρει: 

 

Άρθρο 1ο  

Ο παρών συμπληρωματικός κανονισμός άρδευσης αφορά την άρδευση των κτημάτων της 

περιοχής, που βρίσκονται εντός των ορίων νόμιμης εκμετάλλευσης (800 μέτρα) της αρδευτικής 

γεώτρησης στη θέση “Αναστασίτικο”  του ∆ήµου  Πολυγύρου, και δίδεται για άρδευση λόγω 

ακαταλληλότητας του νερού προς ύδρευση σύμφωνα με την υπ' 99/2013 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου  και είναι συμπληρωματικός  του κανονισμού άρδευσης  

που ισχύει. 

 

Άρθρο 2ο  

Η λειτουργία της γεώτρησης για όλη την αρδευτική περίοδο θα είναι σύμφωνη με την άδεια 

χρήσης  της με εξαίρεση τις περιπτώσεις βλαβών στο δίκτυο ή στο αντλιοστάσιο, απρόβλεπτων 

δυσμενών  

συνθηκών και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου 

Αντιδημάρχου. Οι παραγωγοί, θα ποτίζουν εκ περιτροπής  και είναι υποχρεωμένοι να 
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απευθύνονται στα αρμόδια υδρονομικά όργανα για τυχόν παραβίαση του προγράμματος 

ποτίσματος από άλλους παραγωγούς. 

 

Άρθρο 3ο  

Σε όσους δεν εκπληρώνουν άμεσα εντός των χρονικών ορίων που προβλέπεται από τον 

λογαριασμό άρδευσης τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το ∆ήµο, ο αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος µε απόφασή του υποχρεούται να προβεί σε απαγόρευση άρδευσης και 

κατάργηση της παροχής.  

 

Άρθρο 4ο  

Ενοικιαστές  παραγωγοί κτημάτων  που έχουν σύνδεση με παλαιότερες αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου εντός των ορίων νόμιμης απόστασης άρδευσης (800 μέτρα) από την 

γεώτρηση και ήδη μισθώνουν από τρίτους χωράφια θα πρέπει να ενημερώνουν το ∆ήµο για 

κάθε μεταβολή  στο συμβόλαιο τους προσκομίζοντας και µμισθωτήριο συμβόλαιο  διότι 

αποκλειστικά αυτοί δικαιούνται άρδευσης  και σε περίπτωση που αυτοί εγκαταλείπουν την 

εκμετάλλευση τότε αυτοδίκαια διακόπτεται και η παροχή άρδευσης και χάνεται το δικαίωμα 

άρδευσης του κτήματος. Για την επανασύνδεση της παροχής από τους ιδιοκτήτες ή άλλους 

ενοικιαστές θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η διαδικασία σύνδεσης από την αρχή.  

Επίσης σε περίπτωση πώλησης όλου ή μέρους κτήματος εκ μέρους των ιδιοκτητών το οποίο 

αρδεύεται από την παρούσα γεώτρηση χάνεται το δικαίωμα άρδευσης, διακόπτεται η παροχή 

και με νέα αίτηση ο νέος ιδιοκτήτης αιτείται την σύνδεση του στο δίκτυο της γεώτρησης . 

Προτεραιότητα σε ενδεχόμενες μελλοντικές συνδέσεις (με παράλληλη τροποποίηση της άδειας 

χρήσης νερού) έχουν νέοι αγρότες. Απαγορεύεται η φύτευση νέων δένδρων στους 

αρδευόμενους από την γεώτρηση αγρούς ενώ  μπορούν να ποτίζονται ελαιόδεντρα ή άλλες 

δενδρώδεις καλλιέργειες που  φυτεύτηκαν έως το έτος 2010. Το ετήσιο πρόγραμμα άρδευσης 

του παρόντος κανονισμού ισχύει διηνεκώς, εκπονείται από το Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινότητος Πολυγύρου λαμβάνοντας υπ' όψη στρέμματα και καλλιεργούμενα δένδρα και 

τροποποιείται  εφ' όσον υπάρχει μεταβολή στους συμμετέχοντες καλλιεργητές λόγω διακοπής 

της άρδευσης ή λόγω νέας σύνδεσης. 

Παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου θεωρούνται ότι κάνουν παράνομη λήψη 

νερού. 

 

Άρθρο 5ο 

Καλλιεργητές  οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι με παλαιότερες αποφάσεις του Δήμου συνεχίζουν 

να αρδεύουν τα κτήματα τους υποχρεούμενοι όμως από την ημέρα ψήφισης του παρόντος σε 

συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. 

Αιτήσεις που είχαν υποβληθεί παλαιότερα έτη έως και την ημερομηνία της απόφασης του 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου με αριθ. 27/2014 κατ' εφαρμογή της απόφ. 

99/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου  και αφορούν άρδευση μικρών αγρών 

καλλιεργητών ελιάς  γίνονται όλες αποδεκτές  εφ' όσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις 

(όρια από την γεώτρηση) και εντάσσονται στον ετήσιο προγραμματισμό άρδευσης.  
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Ετήσιος προγραμματισμός άρδευσης 

 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ενοικιαστής Αρδ. 

έκταση 

ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΑ  Ώρα 

έναρξης 

Ώρα λήξης 

1 Βορδός Μαυρουδής    9,5   4 ΔΕΥΤΕΡΑ 06.00     10.00  

2 Βορδός Χρήστος    5,6   3 ΔΕΥΤΕΡΑ 10.00     13.00 

3 Βορδός Δημήτριος    4   2 ΔΕΥΤΈΡΑ 13.00 15.00 

4 Σαμαράς Κων/νος ΝΑΙ 16   6 ΔΕΥΤΕΡΑ 15.00 21.00 

5 Γκολόης Βασίλειος     8   4 ΤΡΙΤΗ 06.00 10.00 

6 Καμήλη Μαρία ΝΑΙ 27   8 ΤΡΙΤΗ 10.00 18.00 

7 Ψαθά Χάιδω    6   3 ΤΡΙΤΗ 18.00 21.00 

8 Τάσιος Φίλιππος    ΤΕΤΑΡΤΗ   

9 Χριστιανός Χρήστος    8   3 ΤΕΤΑΡΤΗ 16.00 19.00 

10 Δημηνάς Ιωάννης  25  10 ΠΕΜΠΤΗ 07.00 17.00 

11 Καραμπατάκη Στέλλα    8   4 ΠΕΜΠΤΗ 17.00 21.00 

12  Παπαπαναγιώτου Σεραφ.    2,5   1 ΠΕΜΠΤΗ 21.00 22.00 

13 Γιαννάκας Ιωαν του Ν    4   2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.00 08.00 

14 Γιαννάκας Δήμος    7   3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00 11.00 

15 Γιαννάκας Ιωαν του Γ  11   5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 11.00 16.00 

16 Δοβλέτογλου Αρτεμισία  10   4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 16.00 20.00 

17 Λαναρά Μαρία     9   4 ΣΑΒΒΑΤΟ 06.00 10.00 

18 Μορένου Ελευθερία    6   3 ΣΑΒΒΑΤΟ 17.00 20.00 

19 Μπουρμπουτσιώτης Μιχ    3   2 ΣΑΒΒΑΤΟ 20.00 22.00 

20 Παλαμίδης Κων/νος  22   5 ΚΥΡΙΑΚΗ 07.00 12.00 

21 Παλαμίδης Αντώνιος  22   5 ΚΥΡΙΑΚΉ 12.00 17.00 

 

Άρθρο 6ο  
Μετά την ψήφιση του παρόντος παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη ρύθμιση ή απόφαση 

σχετική με την εκμετάλλευση της γεώτρησης. 

 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 258/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 8-10-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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