
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 23/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την  ογδόη  (8η)  Αυγούστου  2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα  12:00  στo

Δημoτικό  Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου,  συvήλθε σε  τακτική  συvεδρίαση,  η  Οικονομική

Επιτρoπή, μετά από την υπ’ αριθ. 11102/03-08-2016 πρόσκληση του Προέδρου.

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  από  τα  επτά  μέλη  της

Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1.Αστέριος Ζωγράφος,  Πρόεδρος Ο.Ε.,  2 Χρήστος Δημητριάδης,  3.  Αναστάσιος

Καραφουλίδης,  4. Άγγελος Ζαβράκογλου, 5. Βασιλάκης Αθανάσιος, 6. Αργύριος Τσινάς, τακτικά

μέλη Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστάσιος Κανταράς, τακτικό μέλος Ο.Ε.

Αριθμός θέματος:  4ο Δωρεά  καθαρισμού  ρέματος  και  όποια  άλλη  συναφή

εργασία. 

Αριθμός Απόφασης: 161

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη, για την

τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι σύμφωνα με

την παρ. 1 περίπτ. η του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και

δωρεών, αποφασίζει η Οικονομική επιτροπή 

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  ΑΦΜ  097231458,  κάτοικοι  Ολύνθου  (οι  δυο  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'αριθμ 10902/29-07-2016 έγγραφο 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 κατάσταση η μορφή του ποταμού στο συγκεκριμένο σημείο. Όπως είναι

γνωστό, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των φερτών υλικών που εναποτέθηκαν στο χώρο
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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. 

Προτείνω τη χορήγηση της σχετικής άδειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 

- την παρ 2 περίπτ. θ άρθρο 103 ΔΚΚ
- την παρ.1η του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- το υπ'αριθμ 10902/29-07-2016 έγγραφο των  κ.κ  Δημήτριου Ευαγγελινού, Κωνσταντίνου 

Ευαγγελινού  και  Πέτρου Τσερέκα   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

1)  Να  χορηγηθεί   άδεια  στην  συνιδιοκτησία  με  την  επωνυμία  “ΠΕΤΡΟΣ  –  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΣΕΡΕΚΑΣ” με ΑΦΜ 097231458, η οποία νόμιμα εκπροσωπείται στην παρούσα 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 με τον όρο ότι αυτό θα εγκριθεί και από

το Δ.Σ στο οποίο και παραπέμπει το όλο θέμα και το οποίο θα προσδιορίσει και τους όρους της

δωρεάς και εργασίας.

2) Το κόστος κατασκευής θα βαρύνει ολοκληρωτικά τον  κ  Πέτρο Τσερέκα  και δε θα έχει καμία 

οικονομική επιβάρυνση ο Δήμος Πολυγύρου. 

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

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

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  161/ 2016

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως
                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  8η  Αυγούστου 2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ
   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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