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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 19/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα είθνζη επηά (27) ηνπ κελόο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Πέκπηε θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ
κε αξηζ. 19/21.10.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια
ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 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:
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Ολνκαηεπώλπκν
Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Βνξδόο Χξήζηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ησάλλεο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Χξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Χξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
Γεκεηξηάδεο Χξήζηνο
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Χιηνύκεο Αλδξέαο
Πιηάθνο Αζηέξηνο
Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
ηκώλεο Ησάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Ληόληαο Γεώξγηνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
Βαγησλάο Αζαλάζηνο

ΑΠΟΝΣΔ
1
Γθνιόεο Γεώξγηνο
2
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Αλαζηαζία Βνγηαηδή, γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ
Κνηλνηήησλ θαη παξαβξέζεθαλ νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο,
Γ.Κ. Οξκύιηαο β) Ρόθθνπ Άλλα, Γ.Κ. Πνιπγύξνπ.
Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ παξόληνο ζέκαηνο ν αξρεγόο ηεο δεύηεξεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ.
Νηθόιανο Παξζεληώηεο απνρώξεζε από ηελ αίζνπζα ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη επαλήιζε
θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 17νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αξηζκόο ζέκαηνο: 16ν

Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ κε απνρέηεπζε ηνπ
νηθηζκνύ ηεο Γεξαθηλήο (Δμ Αλαβνιήο)

Αξηζκόο Απόθαζεο :445

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 15ν
ζέκα, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ θ. Γήκαξρν, ν νπνίνο αλέθεξε όηη: «Οπζηαζηηθά ν ζθνπόο ηνπ
Γήκνπ ήηαλ λα γίλεη εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ιπκάησλ
γηα ηνπο νηθηζκνύο Πνιπγύξνπ θαη Καιπβώλ θαη Γεξαθηλήο, απιά κε ηελ πξώελ Ννκαξρία λπλ
Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα ιόγσ έιιεηςεο θνλδπιίσλ ζα γίλεη κόλν γηα ηνλ Πνιύγπξν θαη ηηο
Καιύβεο θαη γηα απηό θαινύκαζηε λα ηξνπνπνηήζνπκε κηα παιαηόηεξε απόθαζε θαη λα κελ
ζπκπεξηιάβνπκε ηελ Γεξαθηλή. Μαο δεηήζαλε ζηνηρεία ηνπ εμππεξεηνύκελνπ πιεζπζκνύ ζε όιεο
ηηο θάζεηο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ, ηνλ αλαιπηηθό ηξόπν ππνινγηζκνύ θ.ι.π. θαη ηα έρνπκε δώζεη.
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Ωο Ννκάξρεο ηόηε, βξήθα ηνπο πόξνπο γηα ηελ κειέηε θαη κπήθα ζηελ δηαδηθαζία ώζηε
πξαγκαηηθά θαη ε Γεξαθηλή θαηά πξνηεξαηόηεηα κε ηηο Καιύβεο θαη ν Πνιύγπξνο λα απνθηήζνπλ
βηνινγηθό θαζαξηζκό θαη απνρεηεπηηθά δίθηπα. Ζ ζπκβνιή ηνπ Γήκνπ βεβαίσο ήηαλ επηθνπξηθή ππό
ηελ έλλνηα όηη ζα έπξεπε λα βξεζνύλ νη θαηάιιεινη ρώξνη πνπ ζα βάδακε ηα αληιηνζηάζηα θαη ινηπά, ε
νπζία όκσο είλαη όηη ε πξαγκαηηθή βνύιεζή κνπ θαη κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ Ννκάξρε ήηαλ λα ππάξμεη
εληαία πξόηαζε, Πολύγσρος, Καλύβες, Γερακινή.
Τν πξόγξακκα δηαζέηεη 1,5 δηο επξώ, έρνπλ ππνβιεζεί 155 πξνηάζεηο θαη ε πξόηαζε ηελ νπνία
θνπβαινύζακε εκείο Πνιύγπξν, Καιύβεο, Γεξαθηλή μεπεξλνύζε όπσο πξναλαθέξαηε θαη εζείο ηα
30.000.000,00 €. Όηαλ ινηπόλ πήγακε κε ηνπο κειεηεηέο ζηελ δηαρεηξηζηηθή αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο
θεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζπδεηήζακε ην ζέκα καο, είπαλε όηη δελ ππάξρεη νύηε κηα ζην εθαηνκκύξην
πεξίπησζε λα κπεη θαη ε Γεξαθηλή, ιόγσ θόζηνπο, γηαηί μεπεξλνύζακε ηνλ πξνϋπνινγηζκό».
Ο Πξόεδξνο έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ αξρεγό ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Θσκά Καπιάλε, ν
νπνίνο έθαλε κηα κηθξή αλαθνξά ζηελ κέρξη ηώξα πνξεία ηνπ έξγνπ, δηαθώλεζε κε ηελ πξόηαζε ηνπ
εηζεγεηή λα απεληάμεη ηε Γεξαθηλή από ηελ πξόηαζε θαζώο ζεσξεί όηη δελ ππάξρεη νηθνλνκηθό ζέκα
θαη πξνέηξεςε ην ζώκα λα απνθαζίζεη αξλεηηθά. Δπέκεηλε όηη δελ πξέπεη ε Γεξαθηλή λα εμαηξεζεί,
πξέπεη λα είλαη θαη απηή κέζα ζηελ πξόηαζε ηνπ Γήκνπ ώζηε ν Πνιύγπξνο, ε Γεξαθηλή θαη νη Καιύβεο
λα απνθηήζνπλ ηνλ βηνινγηθό πνπ ηόζν αλάγθε έρνπλ».
Σηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Τν δεκνηηθό ζπκβνύιην, αθνύ άθνπζε ηηο ζέζεηο ηνπ εηζεγεηή αιιά θαη ησλ αξρεγώλ όισλ ησλ
παξαηάμεσλ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
Σελ ππνβνιή ηξνπνπνηεκέλεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο

ιπκάησλ θαη ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ιπκάησλ γηα ηνπο νηθηζκνύο Πνιπγύξνπ θαη
Καιπβώλ πιελ ηεο Γεξαθηλήο ιόγσ έιιεηςεο θνλδπιίσλ.
Δπί ηεο απόθαζεο

κεηνςήθεζε ε πξώηε ειάζζνλα κεηνςεθία, ελώ ν αξρεγόο ηεο

δεύηεξεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Νηθόιανο Παξζεληώηεο ήηαλ απόληαο.

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 445/2011.
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 7-11-2011
Ο ΓΖΜΑΡΧΟ

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ
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