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της 15/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 

2015, ημέρα Δευτέρα 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. 15/23.9.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη 

Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο 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 Σιμώνης Ιωάννης 10 Λιόντας  Γεώργιος 

2 Βορδός Χρήστος 11 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

3 Ζούνη Στέλλα 12 Κανταράς Αναστάσιος 

4 Ματέας Γεώργιος 13 Παπούλιος Ιωάννης 

5 Κυριάκου Ιφιγένεια 14 Λαφαζάνης Βασίλειος 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 15 Πάνος Ιωακείμ 

7 Σιδέρης Νικόλαος 16 Τσινάς Αργύριος 

8 Σαράντη Μαρία 17 Χριστιανού Αγγελική 

9 Λακρός Αλέξανδρος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 

3 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Δέας Παύλος 

5 Δημητριάδης Χρήστος 

6 Φυλαχτός Χρήστος 

7 Γκλάβας Γεώργιος 

8 Ματθαίου Αθανάσιος 

9 Ξάκης Ιωάννης 

10 Ζιούπου Άννα 

 

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 του Τ.Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος 

Κλαμούρης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς. 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αργύριος Τσινάς αποχώρησε από την αρχή της συζήτησης 

των ανακοινώσεων και δεν επανήλθε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. 

Αριθμός θέματος: 4ο έκτακτο Εξέταση αίτησης για σύνδεση με το δημοτικό 

δίκτυο ύδρευσης στο Σελιό 

Αριθμός Απόφασης :320  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 4ο 

έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου και την 
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ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την συζήτηση του θέματος πριν από την ημερήσια 

διάταξη λόγω του κατεπείγοντος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο 

οποίος τόνισε: «Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου με την υπ’ αριθ. 

30/2015 απόφασή του παραπέμπει την λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα της κ. Κούνεβα 

Μαρίας του Δημητρίου, η οποία ζητά άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης για 

το ακίνητο, ιδιοκτησίας Ζαρίφη Ιωάννη, που βρίσκεται στη θέση «Σελιό» στον Πολύγυρο και 

έχει μισθώσει με το από 13-5-2015 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης αγροτικού κτήματος.  

Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του γραφείου ύδρευσης – αποχέτευσης και με τις διατάξεις 

του κανονισμού ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης του Δήμου Πολυγύρου, το ακίνητο δεν 

δικαιούται υδροδότησης, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ιδιοκτήτη προς τον Δήμο 

Πολυγύρου.  

Ωστόσο υπάρχουν πληροφορίες για σημαντικά προβλήματα υγείας του ιδιοκτήτη και 

επίκληση ανθρωπιστικών λόγων για αδειοδότηση της σύνδεσης του ακινήτου με το δημοτικό 

δίκτυο ύδρευσης.  

Να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 41/2015 απόφαση του Δ.Σ. της 

Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, υπάρχει θετική διάθεση για την χορήγηση βεβαίωσης 

υδροδότησης του παραθεριστικού οικισμού Αποστράτων Αξιωματικών Μακεδονίας- Θράκης 

στην περιοχή ΣΕΛΙΟ στον Πολύγυρο, οπότε δεν βρίσκω τον λόγο να μην χορηγηθεί άδεια 

σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης για το ακίνητο, ιδιοκτησίας Ζαρίφη Ιωάννη, το 

οποίο βρίσκεται στην ίδια περιοχή». 

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των μελών και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του τον κανονισμό 

ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης του Δήμου Πολυγύρου, τις υπ’ αριθ. 30 και 41/2015 

αποφάσεις του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, και μετά από διαλογική συζήτηση, 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 Την συζήτηση του θέματος πριν από την ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος  

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

χορηγηθεί στην κ. Κούνεβα Μαρία του Δημητρίου άδεια σύνδεσης με το δημοτικό 

δίκτυο ύδρευσης για το ακίνητο, ιδιοκτησίας Ζαρίφη Ιωάννη, που βρίσκεται στη 

θέση «Σελιό» στον Πολύγυρο και έχει μισθώσει με το από 13-5-2015 ιδιωτικό 

συμφωνητικό μίσθωσης αγροτικού κτήματος, με την προϋπόθεση τα έξοδα σύνδεσης 

να τα επιβαρυνθεί η ενδιαφερόμενη, και το υδρόμετρο να τοποθετηθεί πλησίον του 

κεντρικού αγωγού & καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Πολυγύρου.  

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης 

ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 320/2015 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 16-10-2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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