
 

 

Ο Ρ Θ Η  Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η  

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα εννιά (9) του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

12:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 7/7.4.2015 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 προσκλήθηκε και 

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 Πάνος Ιωακείμ 

2 Δέας Παύλος 16 Ματθαίου Αθανάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Ξάκης Ιωάννης 

6 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  20 Ζιούπου Άννα 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ζαβράκογλου Άγγελος 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Δημητριάδης Χρήστος 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25 Φυλαχτός Χρήστος 

12 Σαράντη Μαρία 26 Τσινάς Αργύριος 

13 Λακρός Αλέξανδρος 27 Γκλάβας Γεώργιος 

14 Κανταράς Αναστάσιος    

 

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 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. 

Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς,  η 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Μπόλματη Φωτεινή, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγίου Προδρόμου 

Γεωργακούδης Στυλιανός, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, και ο Πρόεδρος 

της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης 

 

Αριθμός θέματος:1ο  Λήψη απόφασης επιλογής υδρονομέων έτους 2015 (Β.Δ. 28.3/15-

4-1957)   

Αριθμός Απόφασης :115  

 

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

τόνισε τα εξής :«Καλείται ΕΚΤΑΚΤΩΣ το Δ.Σ. να λάβει απόφαση επιλογής εποχικών υδρονομέων, 

βάσει των αιτήσεων που έχουν συγκεντρωθεί, ώστε να ξεκινήσουν την εργασία τους οι υδρονομείς, 

καθώς η υπ’ αριθ. 33/2015 απόφαση του Δ.Σ. καθορίζει ως χρόνο έναρξης της αρδευτικής περιόδου 

κάθε έτους την 15
η
 Απριλίου και ως χρόνο λήξης την 15η Νοεμβρίου2015, και μεσολαβούν οι αργίες 

του Πάσχα». 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος διάβασε τα ονόματα των προτεινόμενων προς επιλογή 

εποχικών υδρονομέων ανά δημοτική ενότητα, όπου συνεκτιμήθηκε η εμπειρία και η γνώση των 

τοπικών πραγμάτων από τους αιτούντες, και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Στο σημείο αυτό μειοψήφησαν και οι έξι (6) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 

μειοψηφίας καθώς και η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού. 

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

 

α) Το  θέμα δικαιολογεί την κατεπείγουσα πρόσκληση – συνεδρίαση. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Β) Συμφωνεί με την πρόταση του εισηγητή και επιλέγει τους παρακάτω εποχικούς υδρονομείς 

ανά Δημοτική Ενότητα-Κοινότητα: 

 

Για την Δημοτική ενότητα Ορμύλιας τους κ.κ.: 
 

α) ΤΣΙΠΕΛΗ ΛΕΜΟΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ του οποίου η σύμβαση θα είναι επτάμηνη 

β) ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ, του οποίου η σύμβαση θα είναι επτάμηνη  

γ) ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟ ΑΓΑΠΗΤΟ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ του οποίου η σύμβαση θα είναι επτάμηνη 

δ) ΙΓΝΑΤΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΣΥΜΕΩΝ του οποίου η σύμβαση θα είναι επτάμηνη 

ε) ΓΟΥΡΓΟΥΡΗ ΧΡΗΣΤΟ του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ, του οποίου η σύμβαση θα είναι επτάμηνη 

στ) ΓΙΟΜΑΤΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ του οποίου η σύμβαση θα είναι επτάμηνη 
ζ) ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΙΩΑΚΕΙΜ, του οποίου η σύμβαση θα είναι επτάμηνη 

Για την Δημοτική ενότητα Ζερβοχωρίων τους κ.κ.: 

α) ΑΥΓΕΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του οποίου η σύμβαση θα είναι πεντάμηνη  

β) ΝΙΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, του οποίου η σύμβαση θα είναι πεντάμηνη  

γ) ΝΙΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, του οποίου η σύμβαση θα είναι επτάμηνη 

δ) ΞΕΦΤΕΡΗ  ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, του οποίου η σύμβαση θα είναι επτάμηνη 

ε) ΔΡΟΥΓΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, του οποίου η σύμβαση θα είναι επτάμηνη 

στ) ΚΑΛΥΒΑ ΧΡΗΣΤΟ του ΑΓΓΕΛΟΥ του οποίου η σύμβαση θα είναι επτάμηνη 

ζ) ΚΥΡΓΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, του οποίου η σύμβαση θα είναι επτάμηνη  

η) ΜΠΑΛΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, του οποίου η σύμβαση θα είναι πεντάμηνη  
 

Για την Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα τους κ.κ.: 

α) ΚΟΤΖΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, του οποίου η σύμβαση θα είναι επτάμηνη 

β) ΠΛΟΥΜΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, του οποίου η σύμβαση θα είναι επτάμηνη 

γ) ΛΙΑΚΟ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ, του οποίου η σύμβαση θα είναι επτάμηνη 

 

Για την Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου που αφορούν το αρδευτικό της Ολύνθου τους κ.κ.: 

 
α) ΣΠΥΡΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, του οποίου η σύμβαση θα είναι επτάμηνη  

β) ΤΣΙΟΥΡΕΛΑ ΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, της οποίας η σύμβαση θα είναι επτάμηνη 

γ) ΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του οποίου η σύμβαση θα είναι επτάμηνη  

δ) ΤΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του οποίου η σύμβαση θα είναι πεντάμηνη  

Επί της απόφασης αυτής μειοψήφησαν και οι έξι (6) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της 

μείζονος μειοψηφίας και η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 115/2015 
 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 9 -4-2015 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 

ΑΔΑ: Ω4ΧΙΩΞΜ-ΑΜΤ
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