ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 31/2017 ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Θέμα: Έγκπιση έκθεσηρ εκτίμησηρ
αγποτεμασίος στην ΣΚ κλήθπος

καταμέτπησηρ

για

την

εξαγοπά

Απιθ. Απόυασηρ: 334/2017
ην Ακύληαην, ζήκεξα 13 ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Γεπηέξα θαη
ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ,
ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 18059/08-11-2017 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 23 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Νάηζεο Ισάλλεο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Καξανύιε Αθξνδίηε
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Βεξάλε Φσηεηλή
Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
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Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Πεηξώλ θ.
Κπξηαθόπνπινο Γξεγόξηνο, Φηιώηα θ. Μαξθόπνπινο Αλέζηεο θαη θιήζξνπ θ.
Σζαθθόπνπινο Ισάλλεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο θ. Θενδσξίδεο Αβξαάκ.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο θ. Αβξακίδεο Ισάλλεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο θ. Αθξηηίδεο Βαγγέιεο.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 6ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπο ηελ εηζήγεζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο σο
εμήο: Έθζεζε εθηίκεζεο θαη θαηακέηξεζεο αγξνηεκαρίνπ ζηελ θηεκαηηθή πεξηνρή
αλαδαζκνύ ηεο ΣΚ θιήζξνπ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ θεξόκελεο ηδηνθηεζίαο
Μπίηζηνπ Βαζηιείνπ ηνπ Ηιία, κε ζθνπό ηελ εμαγνξά ηνπ από ηνλ Γήκν Ακπληαίνπ
έηζη ώζηε ζην αγξνηεκάρην λα θαηαζθεπαζηεί ηαρπ-δηπιηζηήξην γηα ηνλ θαζαξηζκό
θαη εκπινπηηζκό ηνπ ιακβαλνκέλνπ ύδαηνο από ην ξέκα ησλ Αζπξνγείσλ, γηα ην
έξγν ηεο Ύδξεπζεο νηθηζκώλ Γήκνπ Ακπληαίνπ από επηθαλεηαθά πδάηηλα ζώκαηα.
Οη ππνγεγξακκέλνη :
1) Λάδεο Γεκήηξηνο, Γεκ. ύκβνπινο σο Πξόεδξνο
2) Σζαθθόπνπινο Ισάλλεο, Πξόεδξνο ΣΚ θιήζξνπ σο κέινο
3) Νηθόιανο Κνληίλεο, πνι. κεραληθόο ΠΔ, Γήκνπ Ακπληαίνπ σο κέινο
Έρνληαο ππ’ όςε:
Σελ ππ’ αξηζ. 410/19.10.2016 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ζέκα ‘Δμαγνξά
αγξνηεκαρίνπ θηεκαηηθήο πεξηνρήο αλαδαζκνύ ΣΚ θιήζξνπ, γηα ηελ εγθαηάζηαζε
δηπιηζηεξίνπ, γηα ην έξγν ηεο Ύδξεπζεο νηθηζκώλ Γήκνπ Ακπληαίνπ από
επηθαλεηαθά πδάηηλα ζώκαηα’.
Σελ ππ’ αξηζ. 450/14.11.2016 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ κε ζέκα
‘Οξη-ζκόο επηηξνπήο γηα ηελ εμαγνξά αγξνηεκαρίνπ θηεκαηηθήο πεξηνρήο αλαδαζκνύ
ΣΚ θιήζξνπ, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηαρπδηπιηζηεξίνπ, γηα ην έξγν ηεο Ύδξεπζεο
νηθηζκώλ Γήκνπ Ακπληαίνπ από επηθαλεηαθά πδάηηλα ζώκαηα.
Σελ ππ’ αξηζ. 1548/16.10.2017 απόθαζε Γεκάξρνπ Ακπληαίνπ γηα ηνλ νξηζκό ηνπ
ππαι-ιήινπ Νηθνιάνπ Κνληίλε, πνιηηηθνύ κεραληθνύ σο κέινπο ηεο επηηξνπήο
Έθζεζεο Δθηίκε-ζεο θαη Καηακέηξεζεο.
Πξνβήθακε ζήκεξα 7/11/2017 θαη εκέξα Σξίηε, ζηελ θαηακέηξεζε θαη εθηίκεζε,
ηνπ αγξνηεκαρίνπ κε αξηζκό <25> εθ ηνπ αλαδαζκνύ θιήζξνπ έηνπο 1977-80.
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Σν ελ ιόγσ αγξνηεκάρην εκβαδνύ 5.063,00 ηκ, είλαη θεξόκελεο ηδηνθηεζίαο Μπίηζηνπ
Βαζζηιείνπ ηνπ Ηιία ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα αλαδαζκνύ.
Σν αγξνηεκάρην <25> βξίζθεηαη εληόο ηεο θηεκαηηθήο πεξηνρήο αλαδαζκνύ
θιήζξνπ έηνπο 77-80 ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, εληόο απηνύ δελ δηέξρνληαη ξέκαηα,
δελ ππάξρνπλ πεγέο, δελ δηέξρεηαη δίθηπν ηεο Γ.Δ.Η., έρεη ρξήζε κε αξδεπόκελε –
μεξηθή κε θαιιηέξγεηα ζίηνπ θαη ζπλνξεύεη :
Βόξεηα κε αγξνηηθό δξόκν αλαδαζκνύ,
Αλαηνιηθά κε απνζηξαγγηζηηθή ηάθξν πιάηνπο 2,00 κέηξσλ,
Νόηηα θαη ζε κήθνο 83,00 κέηξσλ κε ηδηνθηεζία αλαδαζκνύ κε αξηζκό <26>,
θεξόκελεο ηδηνθηεζίαο Γξακκελόπνπινπ Απόζηνινπ ηνπ Ηιία,
Γπηηθά, ζε κήθνο 63,00 κέηξσλ κε ηδηνθηεζία αλαδαζκνύ κε αξηζκό <50>
ηδηνθηεζίαο ΤΠΑΑΣ θαη ζε κήθνο 18,99 κέηξσλ κε ηδηνθηεζία αλαδαζκνύ κε αξηζκό
<24> θεξόκελεο ηδηνθηεζίαο Μπεγόπνπινπ Γεκεηξίνπ ηνπ Θσκά.
Η αμία αλά κ2 γηα ην πξνο εμαγνξά ηκήκα αγξνηεκαρίνπ ππνινγίζηεθε ζε 1,00 €.
Έηζη ε ζπλνιηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ πνπ ζα πεξηέιζεη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ Γήκνπ
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ :
5.063,00 κ2 x 1,00 €/κ2 = 5.063,00 €.
Με ηελ εμαγνξά ηνπ ηκήκαηνο ηεο ελ ιόγσ έθηαζεο πξνθύπηεη ζπγθεθξηκέλε
σθέιεηα γηα ηνλ Γήκν Ακπληαίνπ γηαηί απηή ε έθηαζε ζα δηαηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή
ηαρπδηπιηζηεξίνπ κε ζθνπό ηνλ θαζαξηζκό θαη εκπινπηηζκό ηνπ ύδαηνο πνπ ζα
ιακβάλεηαη από ην ξέκα ησλ Αζπξνγείσλ θαη ζα δηαηίζεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ
πδξεπηηθώλ αλαγθώλ ησλ νηθηζκώλ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ ζηηο ιεθάλεο Αεηνύ θαη
Ακπληαίνπ. Η επηινγή ηνπ αγξνηεκαρίνπ έγηλε βάζε ηεο πδξαπιηθήο κειέηεο κε
ηίηιν «Μειέηε ύδξεπζεο Γ.Δ. Ακπληαίνπ θαη Γ.Δ. Αεηνύ Γήκνπ Ακπληαίνπ από
επηθαλεηαθά πδάηηλα ζώκαηα» πνπ ζπληάρζεθε από ηελ ΑΝ.ΚΟ. ΑΔ κε
ρξεκαηνδόηεζε από πόξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο-Πεξηθεξεηαθή
Δλόηεηα Φιώξηλαο. Σν αγξνηεκάρην είλαη ζηνλ άμνλα δηέιεπζεο ηνπ αγσγνύ ηνπ
δηθηύνπ, ελώ θάζε άιιν αγξνηεκάρην ζηελ αλάληε πεξηνρή ηνπ δηθηύνπ είηε δελ
δηέζεηε αξηηόηεηα νηθνδνκεζηκόηεηα, είηε γεηηλίαδε κε ξέκα, είηε δελ ήηαλ δηαζέζηκν.
Σα νθέιε από ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο ύδξεπζεο είλαη πξνθαλή, όζν αθνξά ηελ
δηάζεζε ηνπ ύδαηνο από επηθαλεηαθά ζώκαηα θαη όρη από γεσηξήζεηο.
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.
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Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ
Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ έγθξηζε έθζεζεο εθηίκεζεο θαη θαηακέηξεζεο γηα ηελ εμαγνξά αγξνηεκαρίνπ
κε αξηζκό <25> εθ ηνπ αλαδαζκνύ θιήζξνπ έηνπο 1977-80, εκβαδνύ 5.063,00 ηκ,
θεξόκελεο ηδηνθηεζίαο Μπίηζηνπ Βαζηιείνπ ηνπ Ηιία ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα
αλαδαζκνύ ζηελ ΣΚ θιήζξνπ
Τπέξ ςήθηζε θαη ν πξόεδξνο ΣΚ θιήζξνπ.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 334/2017
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ
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