ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΓΗΜΟ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ

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

Θέμα: Γνωμοδόηηζη αναδάζωζης έκηαζης ζηα πλαίζια ηοσ έργοσ «Γιαδριαηικός
αγωγός Φσζικού Αερίοσ (ΣΑΡ)».
Αριθ. Απόθαζης: 296/2017
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 Χξήζηνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Χαξηηίδεο 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
Χαηδεηηκνζένπ 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 5ν ζέκα εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αλάγλσζε, ην κε αξηζκό
154385/11.10.2017 έγγξαθν ηεο ε Γλζε Γαζώλ Φιώξηλαο κε ην νπνίν δεηάεη ηελ άπνςε ηνπ
Γήκνπ Ακπληαίνπ επί ηεο πξόηαζεο ηεο γηα ηελ ηνπνζεζία ηεο αλαδάζσζεο.
ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεώζεσλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «Γηαδξηαηηθόο αγσγόο θπζηθνύ
αεξίνπ (ΣΑΡ)» εληόο ησλ νξίσλ ηεο ΠΔ Φιώξηλαο ε Γηεύζπλζε Γαζώλ Ν. Φιώξηλαο καο
ελεκέξσζε όηη κεηαμύ άιισλ πξνβιέπεηαη ε αλαδάζσζε θαηάιιειεο γηα ην ζθνπό, δεκόζηαο
έθηαζεο επηθαλείαο αλάινγεο κε ηελ επηθάλεηα δεκόζησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ην έξγν. Η ελ ιόγσ έθηαζε ζα πεξηθξαρηεί γηα πξνζηαζία από ηελ
βνζθή θαη ζα αλαδαζσζεί κε θαηάιιεια δαζηθά είδε κεηά ηελ εθπόλεζε θαη έγθξηζε
αλαιόγνπ κειέηεο.
Η Γηεύζπλζε Γαζώλ Ν. Φιώξηλαο πξνηείλεη γηα ηελ αλαδάζσζε, γπκλή ή κόλν
ζπνξαδηθά θαιππηόκελε από αξαηά ζακλώδε βιάζηεζε θαη ελ κέξεη δηαβξσζηγελή, δεκόζηα
έθηαζε έσο 50 ζηξ. πιεζίνλ ηεο ζέζεο «Ρνύπα», θαηά κήθνο θαη άλσζελ (Γ & Β) ηεο
δηεξρόκελεο αζθαιηνζηξσκέλεο νδνύ «29ν ρικ – Σ.Κ. Αλαξγύξσλ» εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ
νξίσλ ηεο Σ.Κ. Βαξηθνύ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Με ην κε αξηζκό 154385/11.10.2017 έγγξαθν ηεο ε Γλζε Γαζώλ Φιώξηλαο δεηάεη ηελ
άπνςε ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ επί ηεο πξόηαζεο ηεο γηα ηελ ηνπνζεζία ηεο αλαδάζσζεο.
Με ηελ πξόηαζε ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ Φιώξηλαο ζπκθσλεί νκόθσλα θαη ην Σνπηθό
πκβνύιην ηεο Σ.Κ. Βαξηθνύ Γήκνπ Ακπληαίνπ όπσο απηό εθθξάδεηαη από ην απόζπαζκα
ηνπ πξαθηηθνύ ηεο αξηζκ. 10/2017 ζπλεδξίαζεο ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ Βαξηθνύ Γήκνπ
Ακπληαίνπ θαη ηελ αξηζκ. απόθαζεο 8/2017 ε νπνία θαη έρεη θνηλνπνηεζεί ζηνλ Γήκν
Ακπληαίνπ.
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.
ΓΝΩΜΟΓΟΣΔΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γηα ηελ αλαδάζσζε, γπκλή ή κόλν ζπνξαδηθά θαιππηόκελε από αξαηά ζακλώδε
βιάζηεζε θαη ελ κέξεη δηαβξσζηγελή, δεκόζηα έθηαζε έσο 50 ζηξ. πιεζίνλ ηεο ζέζεο
«Ρνύπα», θαηά κήθνο θαη άλσζελ (Γ & Β) ηεο δηεξρόκελεο αζθαιηνζηξσκέλεο νδνύ
«29ν ρικ – Σ.Κ. Αλαξγύξσλ» εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηεο Σ.Κ. Βαξηθνύ ηνπ
Γήκνπ Ακπληαίνπ.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 296/2017.

ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΗ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΙΑΓΗ

