
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 8/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκάτη έκτη (16) του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα 

Τετάρτη 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. 8/11.4.2014 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 ΔΕΝ 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 Σιμώνης Ιωάννης 

3 Παπανικολάου Ευτυχία 17 Βαγιωνάς  Αθανάσιος 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 18 Πλιάκος Αστέριος 

5 Λιόντας  Γεώργιος 19 Αβέρης Αθανάσιος 

6 Σαράντη Μαρία 20 Χλιούμης Ανδρέας 

7 Ζούνη Στέλλα 21 Γκολόης Γεώργιος 

8 Λακρός Αλέξανδρος 22 Πύρρος Ιωάννης 

9 Σοφοτάσιος Χρήστος 23 Σταμούδης Ελευθέριος 

10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 24 Βορδός Χρήστος 

11 Δημητριάδης Χρήστος 25 Ευαγγελινός Δημήτριος 

12 Κοντογιώργης Δημήτριος 26 Μπάτσιος Αστέριος 

13 Μπογδάνος Κων/νος 27 Παρθενιώτης Νικόλαος 
14 Καπλάνης Θωμάς    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΟΥΔΕΙΣ. 
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, και ο κ. Σαραφίδης 

Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

 

Αριθμός θέματος:10ο  Εξέταση αίτησης της κ. Σάββα Αντωνίας, για χορήγηση άδειας 

σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, της οικία της η οποία 

βρίσκεται στην περιοχή «Παναγία» στον Πολύγυρο 

Αριθμός Απόφασης :112  

 

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

10ο θέμα, τόνισε τα εξής :« Στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Πολυγύρου 

παραπέμφθηκε το αίτημα της κ. Σάββα Αντωνίας, η οποία ζητά να της δοθεί άδεια σύνδεσης 

με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης για τοποθέτηση δεύτερου υδρομέτρου, για την οικία της η 

οποία βρίσκεται στην περιοχή «Παναγία» στον Πολύγυρο, καθώς υπάρχουν δύο σπίτια και 

υπάρχει μόνο ένα υδρόμετρο.  

Κατόπιν γνωμοδότησης της υπηρεσίας ύδρευσης μπορεί να δοθεί άδεια σύνδεσης με το 

δημοτικό δίκτυο ύδρευσης για την τοποθέτηση και δεύτερου υδρομέτρου στην οικία της κ. 

Σάββα Αντωνίας, η οποία βρίσκεται στην περιοχή «Παναγία» στον Πολύγυρο. Υπάρχει 

αγωγός απέναντι από την οικία, σε απόσταση 100 μέτρων περίπου απ’ αυτή. Το υδρόμετρο θα 
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τοποθετηθεί κοντά στον κεντρικό αγωγό του Δήμου & με δική της ευθύνη θα κατασκευασθεί 

το δίκτυο μέχρι την οικία της.  

Ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.  

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την αίτηση της ενδιαφερόμενης 

προς το δημοτικό συμβούλιο, την υπ’ αριθ. 24/2014 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 για την τοποθέτηση και δεύτερου υδρομέτρου 

στην οικία της κ. Σάββα Αντωνίας, η οποία βρίσκεται στην περιοχή «Παναγία» στον 

Πολύγυρο, καθώς υπάρχουν δύο σπίτια και υπάρχει μόνο ένα υδρόμετρο. 

Υπάρχει αγωγός απέναντι από την οικία, σε απόσταση 100 μέτρων περίπου απ’ 

αυτή. Το υδρόμετρο θα τοποθετηθεί κοντά στον κεντρικό αγωγό του Δήμου & με δική 

της ευθύνη θα κατασκευασθεί το δίκτυο μέχρι την οικία της.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 112/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 8 -5-2014 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 
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