ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 31/2017 ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Θέμα: Έγκπιση Έκθεσηρ Ππακτικού «Καταμέτπησηρ και εκτίμησηρ έκτασηρ
στην Σ.Κ. κλήθπος για αποζημίωση λόγω εκτέλεσηρ τος έπγος Δξωτεπικοί
Αγωγοί λςμάτων Ασππογείων κλήθπος».
Απιθ. Απόυασηρ: 336/2017
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 Ησάλλεο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Καξανύιε Αθξνδίηε
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Χαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ησάλλνπ Χξήζηνο
Χαηδεηηκνζένπ Ησάλλεο
Ησαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Αβξακίδεο Ησάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ηνξδάλεο
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, θιήζξνπ θ. Σζαθθόπνπινο Ησάλλεο θαη Φηιώηα θ.
Μαξθόπνπινο Αλέζηεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο θ. Θενδσξίδεο Αβξαάκ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 5νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο
θ. Αβξακίδεο Ησάλλεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο θ. Αθξηηίδεο Βαγγέιεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 7νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο
θ. Βνιηώηεο Αξγύξεο.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 8ο ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ηελ εηζήγεζε ηεο
ηερληθήο ππεξεζίαο σο εμήο:
Έθζεζε θαηακέηξεζεο θαη εθηίκεζεο έθηαζεο ζηελ Σ.Κ. θιήζξνπ γηα απνδεκίσζε ιόγσ
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Δμσηεξηθνί Αγσγνί ιπκάησλ Αζπξνγείσλ θιήζξνπ»

Οη ππνγξάθνληεο
1.
2.
3.

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
Σζαθθόπνπινο Ησάλλεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, κέινο
Παπαγηάλλεο Αζαλάζηνο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΣΔ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, κέινο

Έρνληαο ππ’ όςε:
1. Σα άξζξα 186 θαη 213 191 ηνπ Ν. 3463/2006,
2. Σνπ άξζξνπ 272 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη
3. ηελ αξηζκ. 129/2016 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, πεξί
΄΄Απνδεκίσζεο ιόγσ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ Δμσηεξηθνί Αγσγνί Λπκάησλ Αζπξνγείσλ
θιήζξνπ΄΄, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ζπγθξόηεζε ηεο παξνύζαο επηηξνπήο.
4. ηελ αξηζκ. 968/2017 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Ακπληαίνπ πεξί ζπγθξόηεζεο ηεο
επηηξνπήο εθηίκεζεο απνδεκίσζεο ιόγσ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ Δμσηεξηθνί Αγσγνί
Λπκάησλ Αζπξνγείσλ θιήζξνπ.
Πήγαλ επηηόπνπ ζηηο 06 Ηνπλίνπ 2017 ζηελ Σ.Κ. θιήζξνπ θαη δηαπηζηώζαλ ηα παξαθάησ:
Ζ έθηαζε ε νπνία θαηά ηε θάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Δμσηεξηθνί Αγσγνί Λπκάησλ
Αζπξνγείσλ θιήζξνπ» ρξεζηκνπνηήζεθε θαη πξνθιήζεθε δεκία ζηηο θαιιηέξγεηεο έρεη
ζπλνιηθό εκβαδόλ 4.270,77 η.κ. θαη επξίζθεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό απόζπαζκα ζην
αγξόθηεκα θιήζξνπ ηνπ Γήκνπ καο.
Λακβάλεηαη ππ’ όςε επίζεο ε ππεξαμία πνπ πξνθύπηεη από ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαζώο
θαη ε ζεκαζία ηνπ έξγνπ γηα ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο γεληθόηεξα, αθνύ ζα γίλεηαη
επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ θαη πιένλ δελ ζα ππάξρεη ξύπαλζε ζηελ πεξηνρή αιιά θαη ζηηο
ιίκλεο Εάδαξε θαη Χεηκαδίηηδα, αθνύ εθεί θαηαιήγεη ν ρείκαξξνο ηνπ θιήζξνπ, ζηνλ νπνίν
δηνρεηεύνληαη ηα ιύκαηα.
Ζ θζνξά, θαηαζηξνθή πνπ πξνθιήζεθε θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, θαζώο δελ
ππήξρε ε δπλαηόηεηα ρξήζεο άιιεο έθηαζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαζώο δελ
ππάξρεη θάπνηνο δξόκνο θαη ε όδεπζε ηνπ δηθηύνπ είλαη αθξηβώο δίπια ζην ρείκκαξξν ηνπ
θιήζξνπ θαη δίπια αθξηβώο ζηα αγξνηεκάρηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή.
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Ζ παξαπάλσ έθηαζε, είλαη θαηαλεκεκέλε ζε πέληε (5) αγξνηεκάρηα (αγξνηεκάρηα), ηα νπνία
ηα εθκεηαιιεύεηαη :
α) αξ. ηεκ. 1337 Σάπεο Παληειήο ηνπ Μηραήι, έθηαζε πνπ απνδεκηώλεηαη 1.832,64 η.κ.
β) αξ. ηεκ. 1353 Σάπεο Παληειήο ηνπ Μηραήι, έθηαζε πνπ απνδεκηώλεηαη 841,68 η.κ.
γ) αξ. ηεκ. 1355 Σάπεο Παληειήο ηνπ Μηραήι, έθηαζε πνπ απνδεκηώλεηαη 354,27 η.κ.
δ) αξ. ηεκ. 1356 Σάπεο Παληειήο ηνπ Μηραήι, έθηαζε πνπ απνδεκηώλεηαη 507,58 η.κ.
ε) αξ. ηεκ. 1357 Σάπεο Παληειήο ηνπ Μηραήι, έθηαζε πνπ απνδεκηώλεηαη 734,60 η.κ.
Λακβάλεηαη ππ’ όςε ε ζεκαζία ηνπ έξγνπ γηα ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο γεληθόηεξα, αιιά
θαη ε αλάγθε πξόζβαζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ζηα αγξνηεκάρηα ηνπο.
Ζ ζπλνιηθή αμία γηα ηελ θαιιηέξγεηα ε νπνία θαηαζηξάθεθε θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ
έξγνπ είλαη 1.456,33 επξώ.
Ζ έθζεζε απηή ζπληάρζεθε ζε πέληε (5) αληίηππα θαη ππνγξάθεηαη από ηελ επηηξνπή.

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 ηεο Έθζεζε θαηακέηξεζεο θαη εθηίκεζεο έθηαζεο ζηελ Σ.Κ. θιήζξνπ γηα
απνδεκίσζε ιόγσ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Δμσηεξηθνί Αγσγνί ιπκάησλ Αζπξνγείσλ
θιήζξνπ».

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 336/2017
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ
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