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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 06/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: ΔΓΚΡΗΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ
ΛΤΚΔΗΟ ΦΗΛΩΣΑ

Αριθ. Απόφασης: 90/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 29 ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Πέκπηε 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 4448/22-03-2018 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 21 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Χαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Ισάλλνπ Χξήζηνο
Χαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Βνιηώηεο Αξγύξεο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Μπάληεο Ινξδάλεο
Καξανύιε Αθξνδίηε
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο

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 Κνηλόηεησλ, Φηιώηα θ.
Μαξθόπνπιν Αλέζηε, Πειαξγνύ θ. αββίδε Ιάθσβν ,Βεγόξσλ θ. Κξεηηθνύ Δηξήλε θαη
Ρνδώλα θ. Παξαζθεπά Γεκήηξην.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηνο πξνζήιζε
ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Μπάληεο Ινξδάλεο θαη ε θ. Γηαλληηζνπνύινπ πκέια.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο θαη ύζηεξα από ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπο
εηζεγνύκελνο ην 5ν ζέκα εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε ηα εμήο: ρεη. : ππ. αξ. 4080/153-2018 αίηεκα ηνπ Δζληθνύ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελώλ – Ιλζηηηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο
& Βηώζηκεο Αλάπηπμεο (ΙΔΠΒΑ) γηα πηζαλή εγθαηάζηαζε κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ ζην
Λύθεην Φηιώηα
ε ζπλέρεηα ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο θαη κεηά από επηηόπηα απηνςία κε ηνπο εξεπλεηέο ηνπ
ΙΔΠΒΑ θαη ηνλ Γηεπζπληή Λπθείνπ Φηιώηα γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ζέζεο, παξαθαινύκε
γηα ηελ έγθξηζε εγθαηάζηαζεο κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ ζην Λύθεην Φηιώηα κε δαπάλεο ηνπ
ΙΔΠΒΑ.
Ο κεηεσξνινγηθόο ζηαζκόο ζα κπνξεί λα κεηξάεη ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο :
1. Σαρύηεηα θαη δηεύζπλζε αλέκνπ
2. Θεξκνθξαζία θαη ζρεηηθή πγξαζία αέξα
3. Βξνρόπησζε
4. Ηιηαθή αθηηλνβνιία
5. Ηιηνθάλεηα
6. Θεξκνθξαζία εδάθνπο
Ο Γήκνο Ακπληαίνπ ζα πξέπεη :
- κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνύ, λα πεξηθξάμεη γηα πξνζηαζία ηνλ ρώξν ηνπ
ζηαζκνύ όπσο θαίλεηαη ζην ζρεηηθό ζρέδην
- λα παξέρεη ειεθηξηθό ξεύκα θαη πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν ζηνλ κεηεσξνινγηθό
ζηαζκό
Η έγθξηζε απηή ζα ηζρύεη κε ηηο παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο – όξνπο :
- Σν ΙΔΠΒΑ ζα αλαξηά on – line ηα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν :
http://www.meteo.noa.gr/WeatherOnLine/ κε ηελ ίδηα παξνπζίαζε ησλ άιισλ
ζηαζκώλ
- To ΙΔΠΒΑ ζα δεκηνπξγήζεη αξρείν κε κέζεο – αζξνηζηηθέο ηηκέο όισλ ησλ
παξακέηξσλ αλά ώξα, ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκν ζπλερώο κέζσ ftp από
ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ (επηθαηξνπνίεζε αλά ώξα)
- Σν ΙΔΠΒΑ ζα ζπληεξεί, επηζθεπάδεη θαη ζα αληηθαζηζηά εμνπιηζκό θαη αηζζεηήξεο
ηνπ ζηαζκνύ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο

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 εγθαηάζηαζεο κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ ζην Λύθεην Φηιώηα ηνπ Γήκνπ
Ακπληαίνπ κε δαπάλεο ηνπ ΙΔΠΒΑ.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 90/2018.
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