
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα 

Τρίτη 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. 

18/14.10.2014 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 25 Δημητριάδης Χρήστος 

12 Σαράντη Μαρία 26 Πάνος Ιωακείμ 

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Γκλάβας Γεώργιος 

 

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, ο κ. Εμμανουήλ 

Σειράς, Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας, η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Φωτεινή 

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

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. ΔέαςΠαύλος  και Λιόντας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την 

συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν επανήλθαν μέχρι το πέρας 

της συνεδρίασης. 
 

Αριθμός θέματος:3ο  Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης  διαβαθμιδικής 

συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πολυγύρου και Π.Κ.Μ. -Π.Ε.Χ 

για την υλοποίηση  των αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 

4 παρ.2 του Ν. 4071/2012 

Αριθμός Απόφασης :268  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 3ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος  τόνισε: 

«Καλείται το Δ.Σ. να λάβει απόφαση έγκρισης του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης 

διαβαθμιδικής Συνεργασίας (άρθρο 99 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Συμβάσεις διαδημοτικής ή 
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διαβαθμιδικής συνεργασίας» για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων που ασκούνται από το Δήμο 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 γ, δ, ε του Ν.4071/2012 και συγκεκριμένα: 

 

 Τον έλεγχο της διαχείρισης υπογείων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων, 

 Τον έλεγχο εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπόγειων υδάτων και έργων 

αξιοποίησης υδάτινων πόρων, 

 Την εξέταση αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων 

αξιοποίησης υδατικών πόρων. 

Πρόκειται για την ανανέωση της Σύμβασης με τους ίδιους όρους που έχει υπογραφεί από 

16/10/2012 (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 371-2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου) 

λόγω λήξης της θητείας του Περιφερειακού και Δημοτικού Συμβουλίου μετά τις τελευταίες 

Αυτοδιοικητικές Εκλογές.  

Η απόφαση του Δ.Σ. μαζί με το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης θα υποβληθεί για 

έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ώστε να συνεχιστεί η άσκηση των παραπάνω 

αρμοδιοτήτων από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής σε συνεργασία με το Δήμο. 

Παρακαλώ το σώμα για την ομόφωνη ψήφιση της ανωτέρω πρότασης». 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το με Αρ. Πρωτ.: 244746/10564/05-07-2012 

έγγραφό της η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού- Τμήμα Υδροοικονομίας της Π.Κ.Μ., το 

άρθρο 209, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4071/2012, τις 

διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 περί συμβάσεων διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας 

και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α 

 

1. Εγκρίνει την υπογραφή της σύμβασης Διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου και 

Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής «Εξέταση αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών 

χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτων»» 

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο εκπρόσωπο του Δήμου για 

την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα περιέχει τα εξής: 

 Στον Πολύγυρο σήμερα την ……………………………… του 2014 οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι: 

 α) Ο Δήμος Πολυγύρου, που εδρεύει στον Πολύγυρο Χαλκιδικής με ΑΦΜ 998493345, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αστέριο Ζωγράφο, Δήμαρχο Πολυγύρου και ο οποίος θα 

αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Κύριος του Έργου», 

 β) Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής που εδρεύει 

στον Πολύγυρο Χαλκιδικής με ΑΦΜ 997612598 όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 

Ιωάννη Γιώργο, Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν 
συντομίας «Φορέας Υλοποίησης», 

 Έχοντας υπόψη: 

 Το Ν.3852/2010, άρθρο 99 παρ. 2 «Συμβάσεις διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας», 

 Το υπ΄ αριθμ. 244746/10564/05.07.2012, έγγραφο της Π.Κ.Μ. «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων του Τομέα Διαχείρισης Υδάτων»,  

 Το Ν.4071/2012, άρθρο 4 «Αρμοδιότητες ορεινών δήμων», 
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συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:  

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 Για την επίτευξη της αρτιότερης λειτουργίας του Τμήματος Διαχείρισης Υδάτων σχετικά με: 

 Τον έλεγχο της διαχείρισης υπογείων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων  

 Τον έλεγχο εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπόγειων υδάτων και έργων αξιοποίησης 

υδάτινων πόρων  

 Την εξέταση αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων 

αξιοποίησης υδατικών πόρων  

 Την ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη , 

 κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη ειδικευμένου προσωπικού (Γεωλόγου, Γεωπόνου) και η 

υλικοτεχνική υποδομή που δεν διαθέτει ο Δήμος Πολυγύρου.  

 Οι ανωτέρω γενικοί στόχοι συνηγορούν στην υπογραφή της παρούσας σύμβασης διαβαθμιδικής 

συνεργασίας μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και του Δήμου Πολυγύρου.  

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 1.1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας αποτελεί η μεταβίβαση 

της αρμοδιότητας υλοποίησης των παρακάτω θεμάτων: 

 Έλεγχος της διαχείρισης υπογείων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων,  

 Έλεγχος εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπόγειων υδάτων και έργων αξιοποίησης 

υδάτινων πόρων,  

 Εξέταση αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης 

υδατικών πόρων. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

2.1 Ο Δήμος Πολυγύρου αναλαμβάνει: 

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του 

αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και 

πληροφοριών. 

 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του και 

να συνεργάζεται μαζί του.  

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα 

με το άρθρο 5 της παρούσας.  

 Να αναλάβει το συντονισμό των διαδικασιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

2.2 Η Περιφερική Ενότητα Χαλκιδικής αναλαμβάνει: 

 Να παραλαμβάνει τις αιτήσεις των πολιτών.  

 Να πραγματοποιεί τους απαιτούμενους ελέγχους.  

 Να προτείνει την έκδοση αδειών για τη διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών αρδευτικών 

υδάτων, για την ανεύρεση υπόγειων υδάτων και έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων, για τη 

χρήση νερού και την εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων.  

 Να διαπεραιώνει τα προβλεπόμενα ως Δικαιούχος τις αρμοδιότητες, όπως αυτό περιγράφεται 

στην παρούσα σύμβαση. 

 Να απασχολεί και να διαθέτει προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, 

προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης της των εργασιών που απαιτούνται για 

την κάθε περίπτωση.. 

 Να τηρεί στο φάκελο στην υπηρεσία και αντίγραφα όλων των παραστατικών, προκειμένου να 

διευκολύνονται οι έλεγχοι. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 3.1 Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 4.1. Περιοχή εφαρμογής της παρούσας σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας είναι τα 

διοικητικά όρια του Δήμου Πολυγύρου. 

ΑΡΘΡΟ 5 
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ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 5.1 Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την 

επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας», με 

έδρα τον Πολύγυρο. 

 5.2. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από: 

 Τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Πολυγύρου, κ. Δημήτριο Ζαγγίλα με αναπληρωτή του τον 

Αντιδήμαρχο του Δήμου Πολυγύρου κ. Κοντογιώργη Δημήτριο. 

 Τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Πολυγύρου, κ. Στέργιο Γκόγκο, με αναπληρωτή του 

τον κ. Ζούνη Αθανάσιο ( υπάλληλος του Δήμου Πολυγύρου)  

 Τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. ………………. εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ενότητας 

Χαλκιδικής με αναπληρωτή του τον κ. ………………….. υπάλληλο της Περιφερειακής 

Ενότητας Χαλκιδικής του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας. 

 5.3 Α. Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών και 

συντάσσει έκθεση σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 

 Β. Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση 

της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει λύση απευθύνεται στο Περιφερικό 

Συμβούλιο. 

 Γ. Αποφασίζει για την οποιαδήποτε τροποποίηση του περιεχομένου. 

 ΑΡΘΡΟ 6 

 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

o Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης διαβαθμιδικής 

συνεργασίας γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

o  

 Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη 

των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε 

συμβαλλόμενος από ένα . 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τον Δήμο Πολυγύρου 

 

 

Αστέριος Ζωγράφος 

Δήμαρχος Πολυγύρου 

Για την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 

                   Ιωάννης Γιώργος 

   Αντιπεριφερειάρχης 

Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 268/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 23-10-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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