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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 13/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

 Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα δέθα (10) ηνπ κελόο Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Παξαζθεπή θαη 

ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε 

ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε 

αξηζ. 13/6.6.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε 

νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 

(ΦΔΚ Α' 87). 

     Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη δελ παξίζηαηαη ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ: 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν 14 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα  

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 15 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 

2 Βνξδόο Υξήζηνο 16 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

3 Υιηνύκεο Αλδξέαο   17 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 

4 Αβέξεο Αζαλάζηνο 18 Καπιάλεο Θσκάο 

5 Ληόληαο Γεώξγηνο 19 ηκώλεο Ησάλλεο  

6 αξάληε Μαξία 20 Γθιάβαο Γεώξγηνο  

7 Ενύλε ηέιια 21 Βνξδόο Υξήζηνο 

8 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο  22 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

9 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 23  

10 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 24  

11 νθνηάζηνο Υξήζηνο 25  

12 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο 26  

13 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο 27  

       

 ΑΠΟΝΣΔ  
 

 

 

 

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.  

Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη 

παξαβξέζεθε ε Πξόεδξνο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Άλλα Ρόθνπ, ν Πξόεδξνο Τνπηθήο 

Κνηλόηεηαο Μεηακόξθσζεο θ. Μαραίξαο Αλδξέαο θαη ν Πξόεδξνο Τνπηθήο  Κνηλόηεηαο Βξαζηάκσλ 

θ. Μειαλδίλνο Ησαθείκ. 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 1
ν
 ζέκα 

έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Υξήζην Βνξδό, ν νπνίνο αλέθεξε ηα εμήο:
 
«ζε ζπλέρεηα ηεο ππ’ 

αξηζ. 159/2011 απνθάζεσο ηνπ παξόληνο ζπκβνπιίνπ κε ηελ νπνία είρακε απνθαζίζεη γηα ηελ 

πξόζιεςε επνρηαθώλ πδξνλνκέσλ βάζεη ηνπ 28.3/15.4.1957 Β. Γ/ηνο «Πεξί ηεο αζηπλνκίαο επί ησλ 

Αξδεπηηθώλ Υδάησλ» (ΦΔΚ 60 Α'), έρνπκε ηελ ππ’ αξηζ. 3/4-5-2011 απόθαζε ηνπ Αγξνλνκηθνύ 

Σπκβνπιίνπ Π.Κ.Μ., κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηθή καο 159/2011 απόθαζε ηνπ Γ.Σ. 

 Καιείηαη ηώξα ην Γ.Σ. λα ιάβεη απόθαζε επηινγήο επνρηθώλ πδξνλνκέσλ, βάζεη ησλ αηηήζεσλ 

πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ζηείινπκε ζην Αγξνλνκηθό Τκήκα Πνιπγύξνπ καδί 

κε κηα ζεηξά άιισλ δηθαηνινγεηηθώλ, ώζηε λα μεθηλήζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο νη πδξνλνκείο. 

1 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

2 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 
3 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 

4 Πύξξνο Ησάλλεο 

5 Γθνιόεο Γεώξγηνο 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 1
ν
  Λήςε απόθαζεο επηινγήο πδξνλνκέσλ 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 273  
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 Έιεμε θαη επίζεκα ν ρξόλνο ζπιινγήο ησλ αηηήζεσλ, θαη θαιό είλαη λα ζπδεηάκε γηα εμάκελν 

θαη όρη επηάκελν, ώζηε λα ιήμε ε εξγαζία ηνπο ηνλ Γεθέκβξην θαη λα κελ πάκε ζηελ επόκελε ρξνληά, 

αλ βεβαίσο ζπκθσλείηε θαη εζείο». 

 Σηελ ζπλέρεηα ν θ. Φξήζηνο Βνξδόο δηάβαζε ηα νλόκαηα ησλ πξνηεηλόκελσλ πξνο επηινγή 

επνρηθώλ πδξνλνκέσλ αλά δεκνηηθή ελόηεηα, αλέθεξε όηη ππάξρεη ζρεηηθή απόθαζε ηεο εθηειεζηηθήο 

επηηξνπήο, όπνπ ζπλεθηηκήζεθε ε εκπεηξία θαη ε γλώζε ησλ ηνπηθώλ πξαγκάησλ από ηνπο 

πξνηεηλόκελνπο θαη δήηεζε από ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 Αθνινύζεζε έληνλνο δηάινγνο κεηαμύ ηνπ αξρεγνύ ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. 

Κσλζηαληίλνπ Μπνγδάλνπ, ηνπ αξρεγνύ ηεο πξώηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Θσκά Καπιάλε 

θαη ηνπ εηζεγεηή, όπνπ ε αληηπνιίηεπζε επηζήκαλε ηηο ειιείςεηο ζηελ δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο ηεο 

πξνθήξπμεο, δηαθώλεζε κε ηα θξηηήξηα ηεο επηινγήο ησλ πξνηεηλόκελσλ πξνζώπσλ θαη ν θ. 

Μπνγδάλνο αλέθεξε όηη ε παξάηαμή ηνπ απέρεη νπνηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο ςεθνθνξίαο ηεο πξόηαζεο 

θαη ζα πξνζβάιεη ηελ απόθαζε. Ο θ. Καπιάλεο δήισζε όηη ε παξάηαμή ηνπ είλαη «παξνύζα», 

επηζεκαίλνληαο όηη δελ ηίζεηαη ζέκα ακθηζβήηεζεο επί πξνζσπηθνύ, θαλελόο ησλ πξνηεηλνκέλσλ. 

 Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Σώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηελ 3/4-5-2011 απόθαζε ηνπ 

Αγξνλνκηθνύ πκβνπιίνπ Π.Κ.Μ., θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

Α π ν θ α ζ ί δ ε η       θ α η ά     π ι ε η ν ς ε θ ί α 

 

πκθσλεί κε ηελ πξόηαζε ηνπ εηζεγεηή θαη επηιέγεη ηνπο παξαθάησ επνρηθνύο πδξνλνκείο αλά 

Γεκνηηθή Δλόηεηα-Κνηλόηεηα: 

1. Γηα ηελ Γεκνηηθή ελόηεηα Οξκύιηαο ηνπο θ.θ.: 

α) Θαιαζζά Αλαζηάζηο ηου Ιωαθείκ,  

β) Μάιακα Γεκήηρηο ηου Γεωργίου,  

γ) Αποζηοιίδε Ιωάλλε ηου Ιωαθείκ,  

δ) Τζουβαιά Παλαγηώηε ηου Κωλζηαληίλου θαη  

ε) Τζουβαιά Χρήζηο ηου Παλαγηώηε. 

 

2. Γηα ηελ Γεκνηηθή ελόηεηα Εεξβνρσξίσλ ηνπο θ.θ.: 

α) Νίλο Βαζίιεηο ηου Γεκεηρίου, ηου οποίου ε ζύκβαζε είλαη πεληάκελε 

β) Χαϊδευηό Γεώργηο ηου Κωλζηαληίλου ηου οποίου ε ζύκβαζε είλαη πεληάκελε,  

γ) Κακπούρε Νηθόιαο ηου Γεωργίου ηου οποίου ε ζύκβαζε είλαη πεληάκελε,  

δ) Νίλο Αζαλάζηο ηου Γεκεηρίου ηου οποίου ε ζύκβαζε είλαη πεληάκελε θαη  

ε) Μπάθα Αζαλάζηο ηου Γεωργίου, ηου οποίου ε ζύκβαζε είλαη επηάκελε. 

 

3. Γηα ηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Αλζεκνύληα κε πεληάκελε ζύκβαζε ηολ θ. Χαηδά Ζαχαρία ηου 

Ιωάλλε. 

 

4. Γηα ηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Πνιπγύξνπ πνπ αθνξνύλ ην αξδεπηηθό ηεο Οιύλζνπ ηνπο θ.θ.: 

Α) Ληλαξδή Νηθνιάνπ ηνπ Μηραήι θαη  

Β) ππξίδε Απόζηνινπ ηνπ Νηθνιάνπ. 

 Δπί ηεο απόθαζεο ε κείδνλα απόθαζε δήισζε όηη απέρεη νπνηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο 

ςεθνθνξίαο, ελώ ε ειάζζνλα κεηνςεθία δήισζε παξνύζα, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ 

ζηελ εηζήγεζε. 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 273/2011. 

Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 20-6-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ 

ΑΔΑ: 4Α3ΙΩΞΜ-4


