
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 12/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή (30η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα 

Δευτέρα 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. 

12/25.6.2014 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 15 Λαφαζάνης Βασίλειος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 16 Καπλάνης  Θωμάς 

3 Βορδός Χρήστος 17   

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 18   

5 Λιόντας  Γεώργιος 19   

6 Σαράντη Μαρία 20   

7 Ζούνη Στέλλα 21   

8 Λακρός Αλέξανδρος 22   

9 Σοφοτάσιος Χρήστος 23   

10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 24   

11 Δημητριάδης Χρήστος 25   

12 Κοντογιώργης Δημήτριος 26   

13 Σταμούδης Ελευθέριος 27   

14 Παρθενιώτης Νικόλαος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Χλιούμης Ανδρέας 

2 Πύρρος Ιωάννης 

3 Παπανικολάου Ευτυχία 

4 Πλιάκος Αστέριος 

5 Μπάτσιος Αστέριος 

6 Πιτσιόρλας  Αστέριος 

7 Ευαγγελινός Δημήτριος 

8 Μαραγκός  Διονύσιος 

9 Γκολόης  Γεώργιος 

10 Αβέρης   Αθανάσιος 

11 Βαγιωνάς 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 η κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, ο κ. Μαχαίρας Ανδρέας, Πρόεδρος Τ.Κ. 

Μεταμόρφωσης και ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

 

Αριθμός θέματος:17ο  Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης αγροτεμαχίου 

στην περιοχή «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» Πολυγύρου με το 

δημοτικό δίκτυο ύδρευσης 

Αριθμός Απόφασης :198  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 17ο θέμα, 

έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Γκλάβα, ο οποίος ανέφερε: «Σύμφωνα με το 

άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας παρέχεται η δυνατότητα 

να διατυπώνει γνώμη ή πρόταση σε άλλα διοικητικά όργανα του Δήμου, τα οποία μπορούν ή 
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οφείλουν να εκδώσουν κάποια διοικητική πράξη. Η διατύπωση γνώμης ή η πρόταση 

υποβάλλεται με πρωτοβουλία του γνωμοδοτικού οργάνου, στη συγκεκριμένη περίπτωση του 

συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, ενώ το όργανο που τελικώς λαμβάνει την απόφαση, 

δηλαδή το δημοτικό συμβούλιο, δεν μπορεί να εκδώσει διοικητική πράξη αν δεν υποβληθεί 

πρόταση. Μπορεί όμως να την αποκρούσει με ειδική αιτιολογία, οπότε απέχει από την έκδοση 

διοικητικής πράξης, χωρίς αυτό να αποτελεί παράλειψη ή άρνηση οφειλόμενης ενέργειας. Αν 

τη δεχτεί δεν μπορεί να την τροποποιήσει εκδίδοντας πράξη διαφορετική από την πρόταση. 

Στο συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου  παραπέμφθηκε το αίτημα 

του κ. Σταμνά Αντωνίου, οποίος ζητά να του δοθεί άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο 

ύδρευσης για υδροδότηση του αγροτεμαχίου του, που βρίσκεται  εκτός οικισμού στην 

θέση «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» Πολυγύρου.  

Κατόπιν αυτοψίας υπαλλήλου της υπηρεσίας ύδρευσης διαπιστώθηκε ότι μπορεί να 

υδροδοτηθεί το αγροτεμάχιο και η χρήση του νερού θα είναι μόνο για επαγγελματική χρήση 

(καθαρισμός αγροτικών εργαλείων). 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, με την υπ' αριθ. 36/2014 απόφασή 

του προτείνει στο Δ.Σ. την σύνδεση του αγροτεμαχίου του κ. Σταμνά Αντωνίου στην 

περιοχή «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» Πολυγύρου με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την αίτηση του ενδιαφερόμενου 

προς το δημοτικό συμβούλιο, την υπ’ αριθ. 36/2014 απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Πολυγύρου και μετά από διαλογική συζήτηση  

Αποφασίζει ομόφωνα  

 

Τα αρμόδια διοικητικά όργανα του Δήμου, να εκδώσουν διοικητική πράξη για 

την σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης του αγροτεμαχίου του κ. Σταμνά 

Αντωνίου, που βρίσκεται  εκτός οικισμού στην θέση «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» Πολυγύρου., με 

την προϋπόθεση τα έξοδα σύνδεσης να τα επιβαρυνθεί ο ενδιαφερόμενος, το υδρόμετρο 

να τοποθετηθεί πλησίον του κεντρικού αγωγού & καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας 

ύδρευσης του Δήμου Πολυγύρου και η χρήση του νερού θα είναι μόνο για 

επαγγελματική χρήση (καθαρισμός αγροτικών εργαλείων).  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 198/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 21 -7-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 
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