
 

                                                                                                                                    

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 13/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα τριακοστή πρώτη (31) του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 13/26.08.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. 

Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε 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  ΔΕΝ 

παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων 

ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Λιόντας  Γεώργιος 

2 Βορδός Χρήστος 16 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Γκλάβας  Γεώργιος 18 Χριστιανού Αγγελική 

5 Κοντογιώργης  Δημήτριος 19 Ζιούπου Άννα 

6 Ματέας Γεώργιος 20 Ξάκης Ιωάννης 

7 Καραφουλίδης Αναστάσιος 21 Λαφαζάνης Βασίλειος 

8 Σαράντη Μαρία 22 Πάνος Ιωακείμ 

9 Σιδέρης Νικόλαος 23 Τσινάς Αργύριος 

10 Κυριάκου  Ιφιγένεια 24 Ματθαίου Αθανάσιος 

11 Ζούνη Στέλλα    

12 Φυλαχτός Χρήστος    

13 Βασιλάκης  Αθανάσιος    

14 Ζαβράκογλου Άγγελος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Λακρός Αλέξανδρος 

2 Δέας Παύλος 

3 Δημητριάδης Χρήστος  

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Κωνσταντία Δ. Ψαθά, για 

την τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της 

Τ.Κ. Βάβδου Νικόλαος Κλαμούρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης 

και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος. 

Η δημοτική σύμβουλος κ. Μαρία Σαράντη προσήλθε κατά την διάρκεια συζήτησης 

του 1
ου

 έκτακτου θέματος. 
 

Αριθμός θέματος :17
ο
 Δωρεά  καθαρισμού ρέματος και όποια άλλη συναφή εργασία 

Αριθμός Απόφασης : 327  

  

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 17
ο
 

θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό ο 

οποίος ανέφερε τα εξής:  «Οι κ.κ. Δημήτριος Ευαγγελινός του Νικολάου, Κωνσταντίνος 

Ευαγγελινός του Νικολάου και Πέτρος Τσερέκας του Ευαγγέλου, ως νόμιμος εκπρόσωπος της 

συνιδιοκτησίας με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΡΕΚΑΣ» με Α.Φ.Μ. 

ΑΔΑ: 6ΠΓΛΩΞΜ-ΙΨΥ
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097231458, κάτοικοι Ολύνθου (οι δύο από αυτούς είναι κτηνοτρόφοι και διατηρούν 

παραπλεύρως του Ολύνθιου ποταμού, σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες με ζώα και ο τρίτος 

διατηρεί επιχείρηση εκμετάλλευσης χωματουργικών μηχανημάτων με έδρα την Όλυνθο), με το 

υπ’ αριθ. 10902/29-7-2016 έγγραφό τους, αιτείται άδεια ο τρίτος από τους αιτούντες με δικές 

του δαπάνες και με την επίβλεψη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, να προβεί σε καθαρισμό 

του ρέματος και σε όποια άλλη συναφή εργασία, προκειμένου να επέλθει στην προτέρα η 

μορφή του ποταμού στο συγκεκριμένο σημείο. Όπως είναι γνωστό, λόγω των έντονων 

βροχοπτώσεων και των φερτών υλικών που εναποτέθηκαν στο χώρο ροής του ποταμού, στο 

ύψος της ιδιοκτησίας τους, έχει αλλάξει κατεύθυνση ο ποταμός, με αποτέλεσμα όλος ο όγκος 

του νερού να διοχετεύεται παραπλεύρως και σε απόσταση αναπνοής από τις κτηνοτροφικές 

τους εγκαταστάσεις. Απειλείται λοιπόν άμεσα με αφανισμό η περιουσία τους, αλλά και ο 

αγροτικός δρόμος τον οποίο πλήττει η αλλαγμένη ροή του ποταμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 161/2016 απόφασή της, αποφάσισε την 

χορήγηση την άδεια να γίνουν όλες οι ενέργειες για τον καθαρισμό του ρέματος Ολυνθίου στις 

επιτρεπτές αποστάσεις και θέσεις, με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, από 

την συνιδιοκτησία με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΡΕΚΑΣ» με Α.Φ.Μ. 

097231458 με την προϋπόθεση το κόστος κατασκευής να βαρύνει ολοκληρωτικά τον κ. Πέτρο 

Τσερέκα και δε θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση ο Δήμος Πολυγύρου.» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 10902/29-7-2016 

αίτηση, την υπ’ αριθ. 161/2016 απόφαση Ο.Ε. και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

1) Εγκρίνει την χορήγηση άδειας στην συνιδιοκτησία με την επωνυμία 

«ΠΕΤΡΟΣ  - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΡΕΚΑΣ» με Α.Φ.Μ. 097231458, η οποία 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πέτρο Τσερέκα, να ενεργήσει όλες τις 

πράξεις για τον καθαρισμό του ρέματος Ολυνθίου στις επιτρεπτές 

αποστάσεις και θέσεις και σε όποια άλλη συναφή εργασία. 

2) Το κόστος κατασκευής να βαρύνει ολοκληρωτικά τον κ. Πέτρο 

Τσερέκα και δε θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση ο Δήμος 

Πολυγύρου  

3) Η επίβλεψη θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

4) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την διεκπεραίωση όλων των παραπάνω. 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 327/2016 
 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 16-9-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΠΓΛΩΞΜ-ΙΨΥ
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