
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 της 8/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή τετάρτη (24
η
) του μηνός Μαΐου του έτους 2017, 

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

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 8/19.5.2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μαρία 

Σαράντη, 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 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 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Φυλαχτός Χρήστος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Κανταράς Αναστάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Παπούλιος Ιωάννης 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Τσινάς Αργύριος 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20 Ματθαίου Αθανάσιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Πάνο  Ιωακείμ 

8 Σαράντη Μαρία 22 Χριστιανού Αγγελική 

9 Γκλάβας  Γεώργιος 23   

10 Ζαβράκογλου Άγγελος 24   

11 Κυριάκου Ιφιγένεια 25   

12 Λιόντας  Γεώργιος 26   

13 Σιδέρης Νικόλαος    

14 Δέας Παύλος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δημητριάδης Χρήστος 

2 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

3 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Ξάκης Ιωάννης 

5 Ζιούπου  Άννα 

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

τήρηση των πρακτικών.  

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

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης,  ο Πρόεδρος της 

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

Κλαμούρης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσακιώρης 

 

Αριθμός θέματος : 17
ο
 Λήψη απόφασης για καθορισμό των οριογραμμών του 

ρέματος ανάντι και κατάντι του ΧΥΤΑ Ανθεμούντα  

Αριθμός Απόφασης : 167  

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 17
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον εισηγητή Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Σιμώνη, ο 

οποίος ανέφερε τα εξής: «Η παρούσα εισήγηση αφορά στην γνωμοδότηση του Δήμου 

Πολυγύρου, σχετικά με τον καθορισμό των οριογραμμών του ρέματος ανάντη και κατάντη 

του ΧΥΤΑ Ανθεμούντα. Η γνωμοδότηση του Δήμου Πολυγύρου είναι απαραίτητη, βάσει του 
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Ν.4258/2014(ΦΕΚ 94/14-4-2014), ενώ με την παρέλευση ενός μηνός, από την ημερομηνία που 

πρωτοκολλήθηκε το έγγραφο στην Υπηρεσία του Δήμου, αν δεν υπάρξει γνωμοδότηση του 

Δήμου, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Χαλκιδικής θα προχωρήσει στην 

επικύρωση της οριογραμμής του ρέματος. 

Με την σύνταξη της υδρολογικής μελέτης και της μελέτης οριοθέτησης του ρέματος, 

εκπονήθηκε και υδραυλική μελέτη όπου προτείνονται έργα διευθέτησης τμημάτων του 

ρέματος, για ένα μήκος 604 μέτρων, εκ των οποίων τα 394 μέτρα αφορούν σε τμήμα του 

ρέματος ανάντη του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Ανθεμούντα ενώ τα 210 μ. αναφέρονται σε έργα 

διευθέτησης κατάντη της εξόδου του υφιστάμενου πλακοσκεπούς οχετού. Επίσης προτείνεται 

η επέκταση του πλακοσκεπούς οχετού στα κατάντη, μήκους 385 μ. άνωθεν του οποίου θα 

πραγματοποιηθεί  η επέκταση του ΧΥΤΑ Ανθεμούντα. 

Από την εξέταση της μελέτης οριοθέτησης και διευθέτησης που υποβλήθηκε στον 

Δήμο Πολυγύρου, με σκοπό την γνωστοποίηση των απόψεών του, βάσει του άρθρου 3 παρ. 2.3 

του Ν. 4258/14, παρατηρούμε  τα εξής: 

 Τα έργα που προτείνονται από την εν λόγω μελέτη οριοθέτησης είναι  

Τμήμα 1 

α)    διαμόρφωση ανεπένδυτων τραπεζοειδών διατομών,  στον κλάδο Κ1 

β)  αντικατάσταση υπάρχοντος τεχνικού από τριπλό σωληνωτό 3Φ1200 με κιβωτοειδή 

οχετό διαστάσεων 3,0Χ2,0   

γ) επενδύσης κοίτης και πρανών, με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια δημιουργώντας 

τραπεζοειδή διατομή.  

Τμήμα 2 

α) Καθαίρεση των υφιστάμενων τοιχίων εισόδου και κατασκευή νέου μεγαλύτερου 

τοιχίου καθαρού ύψους 3,0 μ. 

β) Καθαίρεση πτερυγότοιχων εξόδου του υφιστάμενου τεχνικού 2,50x2,50 καθώς 

πρόκειται να γίνει επέκταση του τεχνικού με ίδιες διαστάσεις. 

Τμήμα 3 

α) Κατασκευή του νέου τεχνικού διαστάσεων 2,50x2,50 με συολικό μήκος (263,0 + 

122,0) 385,0 μέτρα, πάνω από το οποίο θα δημιουργηθεί το νέο κύτταρο – επέκταση 

του ΧΥΤΑ. 

Τμήμα 4  

α) Κατάντη του νέου τεχνικού  προτείνεται διαμόρφωση τραπεζοειδών διατομών   με 

χρήση λιθόστρωτων συρματοκιβωτίων. 

β) Σε συνέχεια των τραπεζοειδών επενδεδυμένων διατομών προτείνεται η διαμόρφωση 

ανεπένδυτων διατομών. 

Κλάδος Κ2 

α) Διατήρηση υφιστάμενου τεχνικού – σωληνωτού Φ1200mm και προσθήκη ενός ακόμα 

όμοιας διατομής. 

β)  Καθαίρεση του αριστερού πτερυγότοιχου και κατασκευή νέου, ύψους 1,50 μ. 

 

Διαπιστώσεις επί της μελέτης 
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  Το πρώτο που παρατηρούμε στην μελέτη διευθέτησης του εν λόγω ρέματος είναι ότι 

υπάρχει επαναδιαστασιολόγηση σε δύο υπάρχοντα τεχνικά. Το πρώτο   υφιστάμενο τεχνικό 

που αποτελείται από  τρία σωληνωτά Φ1200mm καθαιρείτε και  κατασκευάζεται ένας 

κιβωτοειδής οχετός διαστάσεων 3,0x2,0. Στο δεύτερο υφιστάμενο τεχνικό προστίθεται ένα 

επιπλέον σωληνωτό όμοιων διαστάσεων με το υφιστάμενο, δηλαδή ένα ακόμα σωληνωτό 

Φ1200mm.  

 Επιπλέον προτείνεται η αντικατάσταση των πτερυγότοιχων εισόδου του μεγάλου 

μήκους υφιστάμενου πλακοσκεπούς 2,50x2,50, με πτερυγότοιχους μεγαλύτερου μήκους και 

μεγαλύτερου ύψους από τους υφιστάμενους. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι ενδεχομένως κάποιοι αστάθμητοι παράγοντες 

δεν είχαν ληφθεί υπόψη στην αρχική μελέτη σχεδιασμού κατασκευής του ΧΥΤΑ, με 

αποτέλεσμα αυτές οι διατομές να μην επαρκούν. Στην συγκεκριμένη μελέτη βλέπουμε ότι 

πέραν της επαναδιαστασιολόγησης των τεχνικών προτείνονται ανάντη των τεχνικών, 

διαμορφώσεις των πρανών και της κοίτης του ρέματος με εκσκαφές. Με αυτές τις 

διαμορφώσεις προκύπτει πλημμυρική  παροχή μικρότερη από την παλαιά υπολογισθείσα. Με  

την νέα μικρότερη πλημμυρική παροχή έγινε και ο υπολογισμός των νέων διαστάσεων των 

τεχνικών. Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί στην μελέτη, είναι το χρονικό διάστημα που 

απαιτείται για την συντήρηση των ανεπένδυτων διατομών ανάντη των τεχνικών, προκειμένου 

να διατηρείται, όσο το δυνατό σταθερή, η πλημμυρική παροχή υπολογισμού της μελέτης, έτσι 

ώστε να μην έχουμε εκ νέου αστοχίες. 

Όσον αφορά στην οριοθέτηση του ρέματος, η Τεχνική Υπηρεσία δεν έχει κάποια 

παρατήρηση σχετικά με τις προτεινόμενες οριογραμμές.  

   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 συγκεκριμένου ρέματος 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το Ν.4258/2014(ΦΕΚ 94/14-

4-2014) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με τον καθορισμό των οριογραμμών του ρέματος ανάντη 

και κατάντη του ΧΥΤΑ Ανθεμούντα και συνηγορεί με τις επιφυλάξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου 

 

Επί της απόφασης δήλωσαν ΑΠΟΧΗ οι πέντε (5) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι 

της μείζονος μειοψηφίας κ.κ. Κανταράς Αναστάσιος, Τσινάς Αργύριος, Πάνο Ιωακείμ, 

Παπούλιος Ιωάννης, Ματθαίου Αθανάσιο 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 167/2017 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 29-5-2017 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ 
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