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Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
της 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Αυγούστου του έτους
2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου
Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 12/24.8.2015 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
1
Ζαγγίλας
2
Ζαβράκογλου
3
Σιμώνης
4
Βορδός
5
Ζούνη
6
Βασιλάκης
7
Ματέας
8
Δημητριάδης
9
Κυριάκου
10
Κοντογιώργης
11
Σιδέρης
12
Σαράντη
13
Λακρός
14
Φυλαχτός
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Α/Α Επίθετο
1
Δέας
2
Ξάκης
3
Ζιούπου

Όνομα
Δημήτριος
Άγγελος
Ιωάννης
Χρήστος
Στέλλα
Αθανάσιος
Γεώργιος
Χρήστος
Ιφιγένεια
Δημήτριος
Νικόλαος
Μαρία
Αλέξανδρος
Χρήστος

Α/Α
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Επίθετο
Λιόντας
Γκλάβας
Καραφουλίδης
Κανταράς
Παπούλιος
Λαφαζάνης
Τσινάς
Χριστιανού
Ματθαίου
Πάνος

Όνομα
Γεώργιος
Γεώργιος
Αναστάσιος
Αναστάσιος
Ιωάννης
Βασίλειος
Αργύριος
Αγγελική
Αθανάσιος
Ιωακείμ

Όνομα
Παύλος
Ιωάννης
Άννα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γκλάβας Γεώργιος προσήλθε κατά την συζήτηση του 29ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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 της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος
Αυγέρης και η Πρόεδρος της Τ.Κ Ταξιάρχη κ. Φωτεινή Μπόλματη.

Αριθμός θέματος: 1ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Αριθμός Απόφασης :265

Οριοθέτηση του ποταμού Ολύνθιου σε μήκος
4+420.24
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 1ο
ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου και την
ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την συζήτηση του θέματος πριν από την
ημερήσια διάταξη λόγω του κατεπείγοντος (πλημμυρικά φαινόμενα), έδωσε τον λόγο στον
δημοτικό υπάλληλο κ. Ιωάννη Κυπριώτη (Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός), ο οποίος τόνισε:
«Η παρούσα εισήγηση αφορά στην οριοθέτηση του ποταμού Ολύνθιου σε μήκος 4km + 420.24
m από την εκβολή του και προς τα ανάντη της κοίτης. Η μελέτη οριοθέτησης στην
συγκεκριμένη περιοχή κρίθηκε αναγκαία λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που έχουν
παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή κυρίως νότια της επαρχιακής οδού Μουδανιών
– Νικήτης.
Οι εκτεταμένες επεμβάσεις εκατέρωθεν της κοίτης του Ολύνθιου αλλά και εντός αυτής
έχουν μεταβάλλει σημαντικά την ροή του χειμαρροποτάμου. Εκχερσώσεις, διανοίξεις δρόμων και
αποθέσεις μπαζών, απορριμμάτων και λοιπών αδρανών υλικών από ανθρωπογενείς επεμβάσεις,
έχουν επιβαρύνει την κοίτη και έχουν προκαλέσει την κατάρρευση πρανών και κατά θέσεις την
επίχωση αυτών με αποτέλεσμα την αύξηση της πιθανότητας πλημμύρας στις Qmax παροχές με
περίοδο επαναφοράς τα 50 έτη. Επιπρόσθετα οι φυσικές αποθέσεις του χειμαρροποτάμου και η
εξάπλωση της δασικής βλάστησης στα πρανή και εντός της κοίτης, δυσχεραίνουν ακόμη
περισσότερο την υδρολογική συμπεριφορά του ποταμού.
Με την σύνταξη της υδρολογικής μελέτης και μελέτης οριοθέτησης της κοίτης,
προτείνεται με την εκτέλεση μη τεχνικών – κατασκευαστικών έργων αλλά και εργασιών
καθαρισμού της κοίτης, να αντιμετωπιστούν κατά το δυνατόν τα πλημμυρικά φαινόμενα στην
περιοχή.
Από την εξέταση της μελέτης οριοθέτησης που υποβλήθηκε στον Δήμο Πολυγύρου, με
σκοπό την γνωστοποίηση των απόψεών του, βάσει του άρθρου 3 παρ. 2.3 του Ν. 4258/14, η
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου επισημαίνει τα εξής:
Τα έργα που προτείνονται από την εν λόγω μελέτη οριοθέτησης είναι όπως
προαναφέρθηκε α) εκχερσώσεις πρανών, β) εκσκαφές και καθαρισμός της κοίτης από τις
χρόνιες εναποθέσεις φερτών και τέλος σε ορισμένα σημεία γ) επιχώσεις πρανών, έτσι ώστε σε
Qmax παροχές με περίοδο επαναφοράς 50 ετών, να αποφεύγονται οι πλημμύρες στην
γειτνιάζουσα με τον ποταμό, αγροτική περιοχή. Το γεγονός όμως ότι δεν κατασκευάζονται
τεχνικά έργα για την συγκράτηση των πρανών, σημαίνει ότι θα πρέπει ανά τακτά χρονικά
διαστήματα να επιβλέπεται το μήκος του ρέματος όπου έγινε η οριοθέτηση και όποτε κρίνεται
σκόπιμο να συντηρείται έτσι ώστε η απόδοση του έργου να είναι μακροχρόνια.
Στον καθορισμό της γραμμής της υδροκρίτης λεκάνης απορροής του Ολύνθιου, δεν
έχει συμπεριληφθεί η περιοχή ΄΄μπάρα΄΄ ή ΄΄τσαΐρι΄΄ Καλυβών του Δήμου Πολυγύρου. Είναι
μια περιοχή στην ανατολική περιοχή των εκβολών του ποταμού του Ολύνθιου, στην οποία
παλαιότερα είχε κατασκευαστεί ένα δίκτυο αποστραγγιστικών καναλιών με σκοπό την
απορροή των ομβρίων από τις καλλιεργούμενες περιοχές προς τον Ολύνθιο. Το
αποστραγγιστικό αυτό έργο σήμερα σε ένα μεγάλο μέρος του έχει καταστραφεί από τους
αγρότες της περιοχής, πλην όμως μπορεί αποτελεί την μοναδική λύση για την αποστράγγιση
της αγροτικής περιοχής σε περίπτωση που το έργο συντηρηθεί-επανακατασκευασθεί από τον
Δήμο ή την Περιφέρεια. Το σύστημα των αποστραγγιστικών καναλιών διακρίνεται στον
οδοιπορικό χάρτη προσανατολισμού υπό κλίμακα 1:50.000 και η άποψη της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου είναι ότι θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη από τον μελετητή για τον
καθορισμό της υδροκρίτης λεκάνης απορροής.
Τέλος θα πρέπει να ενημερώσουμε την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, δεν έχει συμπεριληφθεί η κατασκευή
τυχόν έργων διευθέτησης του ποταμού Ολύνθιου».
Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των μελών του δημοτικού συμβουλίου όπου ο κ.
Κυπριώτης απήντησε αναλυτικά σε όλα τα ερωτήματα που διατυπώθηκαν, και στη συνέχεια ο
Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
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Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την εισήγηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας, το άρθρο 3 παρ. 2.3 του Ν. 4258/14 και μετά από διαλογική συζήτηση,

Απο φασ ίζ ε ι

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συζήτηση του θέματος πριν από την ημερήσια διάταξη ως
κατεπείγοντος (πλημμυρικά φαινόμενα)
Είναι σύμφωνο με την οριοθέτηση του ποταμού Ολύνθιου σε μήκος 4km +
420.24 m, όπως προτείνεται από την μελέτη που συντάχθηκε από τον Αγρ.
Τοπογράφο Μηχανικό Γεώργιο Πηλείδη και τον Δασολόγο-Περιβαλλοντολόγο
Αλέξιο Οικονόμου.
Ενημερώνει την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Χαλκιδικής ότι στο
τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Πολυγύρου, δεν έχει συμπεριληφθεί η κατασκευή
τυχόν έργων διευθέτησης του ποταμού Ολύνθιου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 265/2015
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ ΕΛ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 9-9-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ

