
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθ.Απόφ: 47/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 8/2014 έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής του Δήμου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήμερα την εικοστή ενάτη (29η) Αυγούστου 2014 και ώρα

11.00  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  του  Δήμου  Πολυγύρου,  συνήλθε  σε  έκτακτη
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 8/2014  πρόσκληση του
Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα
επτά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά και την
υπ’ αριθ. 171/2014 απόφαση Δ.Σ. ήταν:

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος                                           

2.Βουλγαράκης Χρυσόστομος                          1.Λαφαζάνης Βασίλειος 

3.Χλιούμης Ανδρέας                                            2.Βαγιωνάς Αθανάσιος

4. Ζούνη Στέλλα

5. Κυριακού Ιφιγένεια

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου. 

Αριθμός θέματος:1 «Έγκριση κανονισμού άρδευσης γεώτρησης στη θέση
«ΑΝΑΣΤΑΣΙΤΙΚΟ» Δήμου Πολυγύρου»

Αριθμός Απόφασης: 47

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής   &  Δήμαρχος  Πολυγύρου
εισηγούμενος  το  1ο    θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,  αναφέρθηκε  στην  99/2013
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίστηκε η αλλαγή χρήσης
της γεώτρησης στη θέση «ΑΝΑΣΤΑΣΙΤΙΚΟ» του Δήμου Πολυγύρου, από γεώτρηση
ύδρευσης, σε γεώτρηση άρδευσης, η οποία θα εξυπηρετεί τα κτήματα που βρίσκονται
σε  ακτίνα  800μέτρων  περιμετρικά  αυτής,  με  προτεραιότητα  σε  αυτούς  που  ήδη
χρησιμοποιούσαν  τη  γεώτρηση,  με  απαραίτητη  προϋπόθεση  την  κατάθεση  των
απαραίτητων  δικαιολογητικών,  από  τους  χρήστες  αυτής  (παλιούς  και  νέους)  και
κάλεσε  τα  μέλη  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  να  εγκρίνουν  τον  κανονισμό
άρδευσης  που  θα  πρέπει  να  ισχύσει,  για  τη  σωστή  χρήση  της  γεώτρησης,  αφού
αναφέρθηκε αναλυτικά σε αυτόν.

Η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  αφού  άκουσε  την  εισήγηση  του  Προέδρου,
έλαβε υπόψη τα όσα αναφέρθηκαν από αυτόν, εξέτασε με λεπτομέρεια τους όρους
του κανονισμού άρδευσης και μετά από διαλογική συζήτηση
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον κανονισμό άρδευσης γεώτρησης στη θέση «ΑΝΑΣΤΑΣΙΤΙΚΟ»
του Δήμου Πολυγύρου, ο οποίος έχει ως κάτωθι:

Άρθρο 1ο
Ο παρών κανονισμός άρδευσης αφορά την άρδευση των κτημάτων της περιοχής, που
βρίσκονται  εντός  των  ορίων  νόμιμης  εκμετάλλευσης  (800  μέτρα)  της  αρδευτικής
γεώτρησης στη θέση «Αναστασίτικο» του Δήμου Πολυγύρου και δίδεται για άρδευση
λόγω ακαταλληλότητας του νερού προς ύδρευση σύμφωνα με την υπ’αριθ. 99/2013
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου και  είναι  συμπληρωματικός  του
κανονισμού άρδευσης που ισχύει.

Άρθρο 2ο
Η λειτουργία της γεώτρησης για όλη την αρδευτική περίοδο θα είναι σύμφωνη με την
άδεια  χρήσης  της  με  εξαίρεση  τις  περιπτώσεις  βλαβών  στο  δίκτυο  ή  στο
αντλιοστάσιο,  απρόβλεπτων  δυσμενών  συνθηκών  και  σε  περίπτωση  που  κριθεί
αναγκαίο,  ύστερα  από  απόφαση  του  αρμόδιου  Αντιδημάρχου.  Οι  παραγωγοί,  θα
ποτίζουν  εκ  περιτροπής  και  είναι  υποχρεωμένοι  να  απευθύνονται  στα  αρμόδια
υδρονομικά όργανα για τυχόν παραβίαση του προγράμματος ποτίσματος από άλλους
παραγωγούς.

Άρθρο 3ο

Σε όσους δεν εκπληρώνουν άμεσα εντός των χρονιών ορίων που προβλέπεται από
τον λογαριασμό άρδευσης  τις  οικονομικές υποχρεώσεις  τους προς το Δήμο,  ο
αρμόδιος Αντιδήμαρχος με απόφασή του υποχρεούται να προβεί σε απαγόρευση
άρδευσης και κατάργηση της παροχής.

Άρθρο 4ο

Ενοικιαστές παραγωγοί κτημάτων που έχουν σύνδεση με παλαιότερες αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου εντός των ορίων νόμιμης απόστασης άρδευσης (800 μέτρα)
από  τη  γεώτρηση  και  ήδη  μισθώνουν  από  τρίτους  χωράφια  θα  πρέπει  να
ενημερώνουν το Δήμο για κάθε μεταβολή στο συμβόλαιο τους προσκομίζοντας και
μισθωτήριο  συμβόλαιο  διότι  αποκλειστικά  αυτοί  δικαιούνται  άρδευσης  και  σε
περίπτωση που αυτοί εγκαταλείπουν την εκμετάλλευση τότε αυτοδίκαια διακόπτεται
και  η παροχή άρδευσης και χάνεται το δικαίωμα άρδευσης του κτήματος. Για την
επανασύνδεση της παροχής από τους ιδιοκτήτες ή άλλους ενοικιαστές θα πρέπει να
επαναλαμβάνεται η διαδικασία σύνδεσης από την αρχή.

Επίσης  σε  περίπτωση  πώλησης  όλου  ή  μέρους  κτήματος  εκ  μέρους  των
ιδιοκτητών  το  οποίο  αρδεύεται  από  την  παρούσα γεώτρηση χάνεται  το  δικαίωμα
άρδευσης, διακόπτεται η παροχή και με νέα αίτηση ο νέος ιδιοκτήτης αιτήται την
σύνδεσή του στο δίκτυο της γεώτρησης. Προτεραιότητα σε ενδεχόμενες μελλοντικές
συνδέσεις ( με παράλληλη τροποποίηση της άδεια χρήσης νερού) έχουν νέοι αγρότες.
Απαγορεύεται  η  φύτευση  νέων  δένδρων  στους  αρδευόμενους  από  την  γεώτρηση
αγρούς ενώ μπορούν να ποτίζονται  ελαιόδενδρα ή άλλες δενδρώσεις  καλλιέργειες
που φυτεύτηκαν έως το έτος 2010. Το ετήσιο πρόγραμμα άρδευσης του παρόντος
κανονισμού  ισχύει  διηνεκώς,  εκπονείται  από  το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής
Κοινότητας  Πολυγύρου  λαμβάνοντας  υπ’  όψη  στρέμματα  και  καλλιεργούμενα
δένδρα  και  τροποποιείται  εφ’  όσον  υπάρχει  μεταβολή  στους  συμμετέχοντες
καλλιεργητές λόγω διακοπής της άρδευσης ή λόγω νέας σύνδεσης.

Παραβάτες  των  διατάξεων  του  παρόντος  άρθρου  θεωρούνται  ότι  κάνουν
παράνομη λήψη νερού.
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Άρθρο 5ο

Καλλιεργητές  οι  οποίοι  ήταν συνδεδεμένοι  με παλαιότερες  αποφάσεις  του Δήμου
συνεχίζουν  να  αρδεύουν  τα  κτήματά  τους  υποχρεούμενοι  όμως  από  την  ημέρα
ψήφισης του παρόντος σε συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.
Αιτήσεις που είχαν υποβληθεί παλαιότερα έτη έως και την ημερομηνία της απόφασης
του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινόητας  Πολυγύρου  με  αριθ,  27/2014  κατ’
εφαρμογή της απόδ. 99/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου και αφορούν
άρδευση  μικρών  αγρών  καλλιεργητών  ελιά  γίνονται  όλες  αποδεκτές  εφ’  όσον
συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις (όρια από τη γεώτρηση) και εντάσσονται στον
ετήσιο προγραμματισμό άρδευσης.
Ετήσιος προγραμματισμός άρδευσης

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΝΟΙ

ΚΙΑ

ΣΤΗΣ

ΑΡΔΕΥΤ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΩΡΑ

ΛΗΞΗΣ

1. Βορδός Μαυρουδής 9,5 4 ΔΕΥΤΕΡΑ 06.00 10.00

2. Βορδός Χρήστος 5,6 3 ΔΕΥΤΕΡΑ 10.00 13.00

3. Βορδός Δημήτριος 4 2 ΔΕΥΤΕΡΑ 13.00 15.00

4. Σαμαράς Κων/νος ΝΑΙ 16 6 ΔΕΥΤΕΡΑ 15.00 21.00

5. Γκολόης Βασίλειος 8 4 ΤΡΙΤΗ 06.00 10.00

6. Καμήλη Μαρία ΝΑΙ 27 8 ΤΡΙΤΗ 10.00 18.00

7. Ψαθά Χάϊδω 6 3 ΤΡΙΤΗ 18.00 21.00

8. Τάσιος Φίλιππος ΤΕΤΑΡΤΗ

9. Χριστιανός Χρήστος 8 3 ΤΕΤΑΡΤΗ 16.00 19.00

10. Διμηνάς Ιωάννης 25 10 ΠΕΜΠΤΗ 07.00 17.00

11. Καραμπατάκη Στέλλα 8 4 ΠΕΜΠΤΗ 17.00 21.00

12. Παπαπαναγιώτου Σερ. 2,5 1 ΠΕΜΠΤΗ 21.00 22.00

13. Γιαννάκας Ιωάν του Ν. 4 2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.00 08.00

14. Γιαννάκας Δήμος 7 3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00 11.00

15. Γιαννάκας Ιωάν. του Γ. 11 5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.00 16.00

16. Δοβλέτογλου Αρτεμ. 10 4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.00 20.00

17. Λαναρά Μαρία 9 4 ΣΑΒΒΑΤΟ 06.00 10.00

18. Μορένου Ελευθερία 6 3 ΣΑΒΒΑΤΟ 17.00 20.00

19. Μπουρμπουτσιώτης 

Μιχαήλ

3 2 ΣΑΒΒΑΤΟ 20.00 22.00

20. Παλαμίδης Κων/νος 22 5 ΚΥΡΙΑΚΗ 07.00 12.00

21. Παλαμίδης Αντών. 22 5 ΚΥΡΙΑΚΗ 12.00 17.00

Άρθρο 6ο 
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Μετά την  ψήφιση του παρόντος  παύει  να ισχύει  κάθε προηγούμενη ρύθμιση ή  απόφαση σχετική με την

εκμετάλλευση της γεώτρησης.-

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  Μ Ε Λ Η                      
Ακριβές Αντίγραφο

     Πολύγυρος 29 Αυγούστου 2014

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ          

                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ       
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