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ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 29/2017 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Έγκπιζη Δπέμβαζηρ ζε δαζική έκηαζη ζηην Σ.Κ. κλήθπος για ηιρ ανάγκερ
ςλοποίηζηρ ηος έπγος ανηικαηάζηαζη εξωηεπικού δικηύος ύδπεςζηρ, καλλιέπγεια
πηγών Σ.Κ. κλήθπος.
Απιθ. Απόθαζηρ: 292/2017
ην Ακύληαην, ζήκεξα 18 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη
ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 15960/11-10-2017 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 22 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Καξανύιε Αθξνδίηε

ΑΠΟΝΣΔ
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Βεξάλε Φσηεηλή
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.

Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Ληκλνρσξίνπ θ.
Σζεξέπεο Αληώληνο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζαλ νη δεκνηηθνί
ζύκβνπινη ηεο αληηπνιίηεπζεο θ. Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο, Μπάληεο Ινξδάλεο, Σζαρεηξίδεο
πύξνο, Βνιηώηεο Αξγύξηνο, Γεώξγνπ Σξύθσλ, Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο αθνύ έζεζε ππόςε ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο
θαη ύζηεξα από ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη
εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αλάγλσζε, ηελ εηζήγεζε ηεο
ηερληθήο ππεξεζίαο σο εμήο: Ο Γήκνο Ακπληαίνπ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ κε ηίηιν ΄΄Αληηθαηάζηαζε εμσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο, θαιιηέξγεηα πεγώλ Σ.Κ.
θιήζξνπ΄΄. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 84709/20-06-2017 (ΑΓΑ : 6Π1ΓΟΡ1Γ-ΛΣΔ) πξάμε
ραξαθηεξηζκνύ ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Φιώξηλαο, πξνέθπςαλ δαζηθέο εθηάζεηο ζηελ πεξηνρή
επέκβαζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη πεξηνρέο Π1 (994,12 η.κ.), Π2 (424,79 η.κ.) θαη Π3
(685,74 η.κ.).
ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 115972/6088/14 (ΦΔΚ 2961/Β/03-11-2014 απόθαζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο – Δλέξγεηαο θαη θιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 έλα από ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη θαη ε ζύκθσλε
γλώκε γηα ηελ έγθξηζε επέκβαζεο ζηε δαζηθή έθηαζε ζηελ Σ.Κ. θιήζξνπ ηνπ δεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο
απόςεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ έγθξηζε επέκβαζεο ζηελ δαζηθή έθηαζε ζηελ Σ.Κ. θιήζξνπ γηα ηηο αλάγθεο
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ αληηθαηάζηαζε εμσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο, θαιιηέξγεηα πεγώλ
Σ.Κ. θιήζξνπ.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 292/2017.

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

