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ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 16/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα έληεθα (11) ηνπ κελόο Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Πέκπηε θαη ώξα 20:00 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεωλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ
Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 16/5.8.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ.
θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεωλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθωλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζηωζε όηη παξίζηαηαη ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εωγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύιωλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
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Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ηωάλλεο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο
ΑΠΟΝΣΔ
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14
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Υιηνύκεο Αλδξέαο
Πιηάθνο Αζηέξηνο
Μπνγδάλνο Κωλ/λνο
ηκώλεο Ηωάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
Καπιάλεο Θωκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο

Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Βαγηωλάο Αζαλάζηνο
Ληόληαο Γεώξγηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ
ηήξεζε ηωλ πξαθηηθώλ.
Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ηωλ Δεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήηωλ θαη
παξαβξέζεθαλ νη Πξόεδξνη ηωλ θάηωζη Κνηλνηήηωλ, θ.θ.: α) Μαραίξαο Αλδξέαο,
Μεηακόξθωζεο, β) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο.
Αξηζκόο ζέκαηνο: 3ν θαηεπείγνλ

Αίηεκα παξαρώξεζεο ηνπ ππ’ αξηζ. 1440
αδηάζεηνπ ηεκαρίνπ ζπκπιεξωκαηηθήο δηαλνκήο 1963
Πεξηθέξεηαο Πνιπγύξνπ

Αξηζκόο Απόθαζεο : 328
Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 3ν
θαηεπείγνλ ζέκα, θαη εθόζνλ πήξε ηελ δηαβεβαίωζε ηόζν από ηνλ θ. Δήκαξρν όζν θαη από ην
ζώκα όηη νκόθωλα ζπκθωλνύλ λα ζπδεηεζεί ην ζέκα ωο έθηαθην, έδωζε ηνλ ιόγν ζηνλ
Πεξηθεξεηαθό ύκβνπιν θ. Γεκήηξην Σδηξήηε, ν νπνίνο αλέθεξε όηη: «είλαη γλωζηό ζε
όινπο ην πξόβιεκα κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θάζε Δήκνο πξνζπαζεί λα βξεη
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ηελ θαιύηεξε ιύζε γηα ηελ ελαπόζεζε ηωλ ιπκάηωλ αιιά θαη όπνηωλ άιιωλ πιηθώλ πξέπεη λα
απνξξηθζνύλ.
Ο Δήκνο Πνιπγύξνπ έρνληαο ζθνπό ηελ ζπγθέληξωζε, ηελ δηαινγή θαη ηελ
επεμεξγαζία αδξαλώλ δνκηθώλ πιηθώλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αλαδήηεζε
θαηάιιειν ρώξν θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα, θαηέιεμε ζην ππ’ αξηζ. 1440
αδηάζεην ηεκάρην από ηελ δηαλνκή ηνπ 1932, ην νπνίν ζεωξεί θαηάιιειν γηα ηνλ παξαπάλω
ζθνπό.
Τν αλωηέξω ηεκάρην δελ πξνζθξνύεη ζε όηη αθνξά ηε ρξήζε γεο ζηα πιαίζηα ηνπ ΓΠΣ
ηεο Δεκνηηθήο Ελόηεηαο Οξκύιηαο, δελ έρεη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα
νριεζνύλ εθεί γύξω, ε Αξραηνινγία δελ έρεη θακηά δξαζηεξηόηεηα εδώ θαη πνιιά ρξόληα ζηελ
πεξηνρή θαη βεβαίωο είλαη έηνηκε ε Πεξηθέξεηα λα πξνρωξήζεη ζε παξαρώξεζε ηνπ ελ ιόγω
ηεκαρίνπ ζηνλ Δήκν Πνιπγύξνπ.
Οπόηε θαιείηαη ην Δ.Σ. λα πάξεη απόθαζε αλαδήηεζεο απηνύ ηνπ ηεκαρίνπ θαη
αηηήκαηνο παξαρώξεζήο ηνπ από ηελ Πεξηθέξεηα ζηνλ Δήκν Πνιπγύξνπ, μεθηλώληαο έηζη ηελ
δηαδηθαζία απόθηεζεο ηνπ ππ’ αξηζ. 1440 αδηάζεηνπ ηεκαρίνπ ζπκπιεξωκαηηθήο δηαλνκήο
1963 Πεξηθέξεηαο Πνιπγύξνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή «Σθαιηζηήξη» ηεο Δεκνηηθήο
Ελόηεηαο Οξκύιηαο».
Τν δεκνηηθό ζπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Τδεξίηε, θαη έπεηηα από
δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε,
Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Σελ ππνβνιή αηηήκαηνο πξνο ηελ Πεξηθέξεηα

γηα παξαρώξεζε ηνπ ππ’ αξηζ. 1440

αδηάζεηνπ ηεκαρίνπ ζπκπιεξωκαηηθήο δηαλνκήο 1963 Πεξηθέξεηαο Πνιπγύξνπ ζηνλ
Γήκν Πνιπγύξνπ, κε ζθνπό ηελ ζπγθέληξωζε, ηελ δηαινγή θαη ηελ επεμεξγαζία αδξαλώλ
δνκηθώλ πιηθώλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 328/2011.
Αθνύ ηειείωζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπωο παξαθάηω:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Υπνγξαθή
Υπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 18 -8-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ
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