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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 8/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα νθηώ (8) ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Παξαζθεπή θαη
ώξα 19:00 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε
ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε
αξηζ. 8/4.4.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε
νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α' 87).
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
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Ολνκαηεπώλπκν

Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Υιηνύκεο Αλδξέαο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ησάλλεο
Πιηάθνο Αζηέξηνο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
ΑΠΟΝΣΔ

1
2
3
4

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο
Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
ηκώλεο Ησάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο

Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε
ησλ πξαθηηθώλ.
Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Δεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη
παξαβξέζεθε νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Μαραηξάο Αλδξέαο,
Μεηακόξθσζεο, β) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο.
Αξηζκόο ζέκαηνο: 3ν

« Γλσκνδόηεζε Γ.. πνπ αθνξά ζηελ νξηνζέηεζε ηνπ
Οιύλζηνπ Πνηακνύ»

Αξηζκόο Απόθαζεο : 173

Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο,
εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ δεκνηηθό ζύκβνπιν
θ. Υιηνύκε Αλδξέα, ν νπνίνο αλέθεξε όηη: «Η παξνύζα εηζήγεζε αθνξά ζηελ νξηνζέηεζε ηνπ
πνηακνύ Οιύλζηνπ από ηελ εθβνιή ηνπ ζηνλ Τνξσλαίν θόιπν θαη γηα κήθνο 4,420.24 ρικ.
πξνο ηα αλάληε ζηελ πεξηνρή λνηηναλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνύ ηεο Οιύλζνπ, ε νπνία γίλεηαη κε
ζθνπό ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Αληηπιεκκπξηθέο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ξνήο θαη
παξερεηεπηηθόηεηαο ηνπ πνηακνύ Οιύλζηνπ Ν. Υαιθηδηθήο».
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Η Δηεύζπλζε Τερληθώλ Υπεξεζηώλ Φαιθηδηθήο, πνπ είλαη θαη ε αξκόδηα Υπεξεζία γηα
ηηο νξηνζεηήζεηο ησλ ξεκάησλ καο έρεη απνζηείιεη ηνλ θάθειν κειέηεο πνπ αθνξά ζηελ
νξηνζέηεζε θαη πεξηιακβάλεη πδξνινγηθή κειέηε θαη ζρέδηα νξηδνληηνγξαθίαο, κεθνηνκήο θαη
θαηά πιάηνο δηαηνκώλ ηνπ πνηακνύ. Θα πξέπεη ην Γ.. Πνιπγύξνπ λα γλσζηνπνηήζεη ηηο
απόςεηο ηνπ γηα ηελ νξηνζέηεζε πνπ πξνηείλεηαη θαζώο θαη αλ πξνηίζεηαη ν Γήκνο λα
θαηαζθεπάζεη ηπρόλ έξγα δηεπζέηεζεο ηνπ πνηακνύ.
Τν ηερληθό ηκήκα ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ, έπεηηα από ηελ κειέηε ησλ ηνπνγξαθηθώλ
δηαγξακκάησλ θαη ησλ ππνινίπσλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλεη ν θάθεινο ηεο νξηνζέηεζεο,
δελ έρεη αληίξξεζε ζρεηηθά κε ηα πξνηεηλόκελα όξηα ηνπ ξέκαηνο εθόζνλ απηά έρνπλ
νξηζηεί από ηελ πδξνινγηθή κειέηε.
Ελδερνκέλσο λα πξέπεη λα εμεηαζηεί από ηελ Δηεύζπλζε Τερληθώλ Υπεξεζηώλ θαηά
πόζν ηα όξηα ηνπ πνηακνύ ζίγνπλ θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο θαη ηδηνθηεζίεο θπξίσο ζην
αγξόθηεκα ηνπ Αγ. Μάκαληνο όπνπ δελ ππάξρεη θηεκαηνγξάθεζε ηεο πεξηνρήο. Αληηζέησο
ζην αγξόθηεκα Οιύλζνπ ππάξρνπλ Δηαλνκέο ηνπ Υπνπξγείνπ Γεσξγίαο ησλ νπνίσλ ηα όξηα ηα
έρεη εθαξκόζεη ν κειεηεηήο θαη δελ ηα έρεη πξνζβάιιεη».
Σηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο δήηεζε από ην Σώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηα πξναλαθεξζέληα, έιαβε ππόςε ηνλ θάθειν κειέηεο πνπ
αθνξά ζηελ νξηνζέηεζε θαη πεξηιακβάλεη πδξνινγηθή κειέηε θαη ζρέδηα νξηδνληηνγξαθίαο,
κεθνηνκήο θαη θαηά πιάηνο δηαηνκώλ ηνπ πνηακνύ, θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
Απνθαζίδεη

Οκόθσλα

πκθσλεί κε ηελ πξνηεηλόκελε από ηελ Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
Υαιθηδηθήο νξηνζέηεζε ηνπ πνηακνύ Οιύλζηνπ από ηελ εθβνιή ηνπ ζηνλ Σνξσλαίν θόιπν
θαη γηα κήθνο 4,420.24 ρικ. πξνο ηα αλάληε ζηελ πεξηνρή λνηηναλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνύ
ηεο Οιύλζνπ, ε νπνία γίλεηαη κε ζθνπό ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Αληηπιεκκπξηθέο
εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ξνήο θαη παξερεηεπηηθόηεηαο ηνπ πνηακνύ Οιύλζηνπ Ν.
Υαιθηδηθήο».
Δπηζεκαίλεη όηη ελδερνκέλσο λα πξέπεη λα εμεηαζηεί από ηελ Γηεύζπλζε Σερληθώλ
Τπεξεζηώλ θαηά πόζν ηα όξηα ηνπ πνηακνύ ζίγνπλ θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο θαη
ηδηνθηεζίεο θπξίσο ζην αγξόθηεκα ηνπ Αγ. Μάκαληνο όπνπ δελ ππάξρεη
θηεκαηνγξάθεζε ηεο πεξηνρήο
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 173/2011.
Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Υπνγξαθή
Υπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 12-4-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ
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