
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 της 1/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  

  Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 1/17.1.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η 

οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Παπούλιος Ιωάννης 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Λαφαζάνης Βασίλειος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Ματθαίου Αθανάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Χριστιανού Αγγελική 

5 Ζούνη Στέλλα 19   

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20   

7 Ματέας Γεώργιος 21   

8 Φυλαχτός Χρήστος 22   

9 Σαράντη Μαρία 23   

10 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  24   

11 Ζαβράκογλου Άγγελος 25   

12 Κυριάκου Ιφιγένεια 26   

13 Λιόντας  Γεώργιος    

14 Κανταράς Αναστάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δέας Παύλος 

2 Γκλάβας  Γεώργιος 

3 Σιδέρης Νικόλαος 

4 Δημητριάδης Χρήστος 

5 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

6 Τσινάς Αργύριος 

7 Ζιούπου  Άννα 

8 Πάνος Ιωακείμ 

9 Ξάκης Ιωάννης 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος 

της Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. 

Χρήστος Γκαρανάτσιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. Ιωάννης Καγιακεϊσίδης, 

και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 

 

ΑΔΑ: ΩΞΩΓΩΞΜ-Ν20



2 

2 

 

Αριθμός θέματος : 2ο  Οριοθέτηση ρέματος αγροτεμαχίου στη θέση «Μάλτα – 

Πατελιδάς» του αγροκτήματος Πολυγύρου 

Αριθμός Απόφασης : 12  

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εισηγούμενος 

το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον εισηγητή Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο 

Ζαγγίλα, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Το θέμα αφορά στην οριοθέτηση ρέματος που βρίσκεται 

στη θέση «Μάλτα – Πατελιδάς» του αγροκτήματος Πολυγύρου και ο Δήμος Πολυγύρου θα 

πρέπει με απόφαση Δ.Σ. να γνωστοποιήσει τις απόψεις του στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της 

Π.Ε. Χαλκιδικής, όπως προβλέπεται με το άρθρο 3 παρ. 2.3 του Ν. 4258/2014. 

Το συγκεκριμένο ρέμα (ξηρόρεμα) βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή και εφάπτεται 

στην ιδιοκτησία της «Ε. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Β. ΜΠΟΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε.». Αποτελεί φυσικό 

αποδέκτη ομβρίων της λεκάνης απορροής η οποία άρχεται νοτίως – νοτιοδυτικώς της πόλης 

του Πολυγύρου, από τον χώρου εξωκκλησίου της Αγ. Παρασκευής, στην πορεία του εφάπτεται 

στην ανατολική πλευρά της ιδιοκτησίας της εταιρίας «Ε. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Β. 

ΜΠΟΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» η οποία ενδιαφέρεται για την οριοθέτηση του και καταλήγει στην 

παραλία Καλυβών. 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Χαλκιδικής, που είναι και η αρμόδια Υπηρεσία για τις 

οριοθετήσεις των ρεμάτων μας έχει αποστείλει τον φάκελο μελέτης που αφορά στην 

οριοθέτηση και περιλαμβάνει σχέδια οριζοντιογραφίας, μηκοτομή και διατομών του ρέματος 

καθώς και υδρολογική μελέτη όπου υπολογίζεται η πλημμυρική παροχή του ρέματος για 

περίοδο επαναφοράς κρίσιμης βροχής τα 100 έτη. Θα πρέπει το Δ.Σ. Πολυγύρου να 

γνωστοποιήσει τις απόψεις του για την οριοθέτηση που προτείνεται καθώς και αν προτίθεται ο 

Δήμος να κατασκευάσει τυχόν έργα διευθέτησης του ρέματος στο συγκεκριμένο σημείο. 

Το τεχνικό τμήμα του Δήμου Πολυγύρου, έπειτα από την μελέτη των τοπογραφικών 

διαγραμμάτων που περιλαμβάνει ο φάκελος της οριοθέτησης, δεν έχει αντίρρηση σχετικά με τα 

προτεινόμενα όρια του ρέματος εφόσον αυτά έχουν οριστεί από την σχετική υδρολογική 

μελέτη και έχει υπολογιστεί ότι η διατομή του ρέματος είναι ικανή να παροχετεύσει τα όμβρια 

ύδατα της περιοχής ακόμα και σε ακραία καιρικά φαινόμενα με περίοδο εμφάνισης 100 ετών 

και δεν θα υπάρξουν προβλήματα πλημμυρών στην όμορη περιοχή. 

Τέλος δεν έχει προβλεφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, κατασκευή έργων 

διευθέτησης ρέματος στο συγκεκριμένο σημείο. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.  

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το άρθρο 3 παρ. 2.3 του Ν. 

4258/2014 και μετά από διαλογική συζήτηση  

 

 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

 

 

Ο Δήμος Πολυγύρου δεν έχει αντίρρηση σχετικά με τα προτεινόμενα 

όρια του ρέματος εφόσον αυτά έχουν οριστεί από την σχετική υδρολογική 

μελέτη και έχει υπολογιστεί ότι η διατομή του ρέματος είναι ικανή να 

παροχετεύσει τα όμβρια ύδατα της περιοχής ακόμα και σε ακραία καιρικά 

φαινόμενα με περίοδο εμφάνισης 100 ετών και δεν θα υπάρξουν προβλήματα 

πλημμυρών στην όμορη περιοχή. 
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Δεν έχει προβλεφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, κατασκευή 

έργων διευθέτησης ρέματος στο συγκεκριμένο σημείο 
 

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 12/2017 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 7-2-2017 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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