
 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ ΔΒΡΟΤ 
ΓΖΚΟ ΟΤΦΙΗΟΤ 
 

 

ΑΠΟΠΑΚΑ 

Από ην πξαθηηθό 5 - 27/03/2017  ηεο Ταθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Σνπθιίνπ. 

 

ΘΔΚΑ:3ν Έθηαθην     ΑΡΗΘ.ΑΠΟΦΑΖ: 60/2017   

Αξηζκόο 

Απόθαζεο 

60/2017  

Φήθηζκα γηα ηνλ απνθιεηζκό ηνπ Γήκνπ από ην Πξόγξακκα 

Απνληηξνπνίεζεο  

 

 

      Σην Σνπθιί θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 27   Κάξηηνπ   

ηνπ έηνπο 2017  εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα   θαη ώξα 19:00 ζπλήιζε ζε 

Σαθηηθή  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Σνπθιίνπ ύζηεξα από 

ηελ ππ’ αξηζ. 3533-23/03/2017  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ 

επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α’ 87). 

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν είθνζη επηά 

(27) κειώλ παξεπξίζθνληαλ νη δέθα νρηώ (18)  ήηνη: 

 

Παξόληα Κέιε      

1. Γθνπζηνύδεο Νηθόιανο   

2. Γαξνύζεο Γεκήηξηνο  

3. Κάβνπξαο Γεκήηξηνο  

4. Καιαθίθνο Παλαγηώηεο  

5. Καιηνύλεο Ισάλλεο  

6. Καξαγηάλλεο Χξήζηνο  

7. Κνηδά Γηνπζνύθ  

8. Κνπθάθε Σνθία   

9. Μαιηαρνύζηαο Θενδόζηνο  

10. Μπακπάθαο Νηθόιανο  

11. Ναικπάλη Νεηδηαηήλ   

12. Παπαηζηιέθαο Θσκάο   

13. Παξαζθεπάο Παξαζθεπάο   

14. Παζράιεο Κσλζηαληίλνο  

15. Παηέιεο Απόζηνινο  

16. Σηγάιαο Νηθόιανο   

17. Τζηαθίξεο Σηακάηηνο  

18. Φετκεο Διεπζέξηνο        

Απόληα Κέιε 

 1. Γθατληαηδήο Δπάγγεινο  

 2. Γαβήο Απόζηνινο  

 3. Καξαθόιηαο Γξεγόξηνο   

 4. Κνπξνύ Μεκέη  

 5. Μηδάιθνο Παλαγηώηεο  

 6. Μπαθαηηλάθε Άξηεκηο  

 7. Μπακπαιηάο Γεώξγηνο   

 8. Σθαξθάιαο Παλαγηώηεο  

 9. Τνπνπδινύ Κπξηαθή  

 

Παξόληεο Πξόεδξνη    Παξόληεο Πξόεδξνη 

Γεκνηηθώλ Θνηλνηήηωλ    Σνπηθώλ Θνηλνηήηωλ 
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1. Γθνύδιε Σηαπξνύια    1. Γθατηαηδή Βαζηιηθή 

                                  2. Γάληζηνο Θεόδσξνο 

3.Γηαθάθεο Μελέιανο 

6.Μπνζηαληδή Μερκέη 

7.Νηθνιηζνύδεο Χξήζηνο 

8.Παπιίδεο Γεκήηξηνο 

 

Παξόληεο Δθπξόζωπνη Σνπηθώλ Θνηλνηήηωλ 

1. Αιεμάθεο Γεκήηξηνο 

2. Τδειέπεο Σηαπξνο 

 

      Ο Γήκαξρνο θ. Δπάγγεινο Πνπιηιηόο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε 

ζπλεδξίαζε. 

     Σηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη θαη ν Τζηξνπνύιαο Γεκήηξηνο ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

      Ο Πξόεδξνο θνο Καιηνύλεο Ισάλλεο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

  Σν 10ν θαη 13ν ηαθηηθό ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα ιόγνπο 

εμππεξέηεζεο ηωλ δεκνηώλ πνπ παξεπξίζθνληαλ ζπδεηήζεθαλ πξηλ ην 1ν 

ηαθηηθό ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο .  

  Ο Γεκ.ύκβνπινο θ.Θαξαγηάλλεο Υξήζηνο απνρώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 3νπ έθηαθηνπ ζέκαηνο θαη κέρξη ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο.  

  Ο Γεκ.ύκβνπινο Παξαζθεπάο Παξαζθεπάο απνρώξεζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ηαθηηθνύ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη κέρξη ην 

ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο .  

  Ο Γεκ.πκβνπινο θ.Θάβνπξαο Γεκήηξηνο απνρώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 6νπ ηαθηηθνύ ζέκαηνο θαη κέρξη ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο .  

 
   Ο Πξόεδξνο πήξε ην ιόγν θαη είπε όηη έρεη πξνθύςεη έλα  ζέκα, ην νπνίν 

ζεσξείηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαηεπείγνλ θαη πξέπεη λα ζπδεηεζεί θαηά 

πξνηεξαηόηεηα θαη αθνξά , ηελ έθδνζε  Φήθηζκαηνο γηα ηνλ απνθιεηζκό ηνπ 

Γήκνπ από ην Πξόγξακκα Απνληηξνπνίεζεο  γηα λα ην απνζηείινπκε ζηηο 

αξκόδηεο ππεξεζίεο . 

 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, θξνλώ όηη ζα πξέπεη λα ηεζεί πξώην απηό ην 

ζέκα πξνο ζπδήηεζε, παξά ην όηη δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, 

ιόγσ ηεο θαηεπείγνπζαο θύζεο ηνπ. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζαο θαιώ λα ςεθίζνπκε ζρεηηθά  

 

Τν Γ.Σ. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ 

 ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ,  

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/10  

 ην πεξηερόκελν ηνπ ζέκαηνο, ην νπνίν αλ θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε πξέπεη λα ζπδεηεζεί θαηά πξνηεξαηόηεηα, ιόγσ ηεο 

θαηεπείγνπζαο θύζεο ηνπ  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ 

 

Τελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο πνπ αθνξά Φήθηζκα γηα ηνλ απνθιεηζκό ηνπ 

Γήκνπ από ην Πξόγξακκα Απνληηξνπνίεζεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο 

ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ιόγσ ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο πνπ 

ππάξρεη γηα ηελ επίιπζή ηνπ . 

 

      Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, θ. Καιηνύλεο Ισάλλεο, εηζεγνύκελνο 

ην 3ν Έθηαθην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο “Φήθηζκα γηα ηνλ απνθιεηζκό 

ηνπ Γήκνπ από ην Πξόγξακκα Απνληηξνπνίεζεο  ” ζέηεη ππόςε ηνπ 

Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηα εμήο :  
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     Με ηην πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ μείυζηρ ηηρ Νιηποπύπανζηρ 

θαίνεηαι όηι η πεπιοσή ηος Δήμος Σοςθλίος, λόγυ ηυν δειγμαηοληπηικών 

μεηπήζευν πος ππαγμαηοποίηζε ηο ςποςπγείο Πεπιβάλλονηορ αποηελεί ηην μόνη 

πεπιοσή ηος ακπιηικού νομού Έβπος  πος θα αποκλειζθεί από ηο μέηπο αςηό ηος 

Ππογπάμμαηορ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ 2014-2020 .  

 

   Για όλα ηα παπαπάνυ πποηείνυ ηην έκδοζη τηθίζμαηορ και ηην αποζηολή ηος 

ζηοςρ απμόδιοςρ θοπείρ για να εκθπάζοςμε ηην ανηίθεζή μαρ και ηην ανάγκη 

ένηαξηρ ηος Δήμος μαρ ζηο Ππόγπαμμα μείυζηρ ηηρ Νιηποπύπανζηρ .  

  

Αθνινπζεί δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ 

Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ κεηά ην ηέινο ηεο νπνίαο ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ 

έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΌΦΧΛΑ 

 

Τν παξαθάησ  

 

Φήθηζκα γηα ηνλ απνθιεηζκό ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ από ην Πξόγξακκα 

Απνληηξνπνίεζεο  

 

     Με ηελ πξνδεκνζίεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κείσζεο ηεο Νηηξνξύπαλζεο 

θαίλεηαη όηη ε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Σνπθιίνπ, ιόγσ ησλ δεηγκαηνιεπηηθώλ 

κεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο απνηειεί ηελ κόλε 

πεξηνρή ηνπ αθξηηηθνύ λνκνύ Έβξνπ  πνπ ζα απνθιεηζζεί από ην κέηξν απηό ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 . 

    Ο αδηθαηνιόγεηνο απηόο απνθιεηζκόο, πνπ θαηά ηελ γλώκε καο δελ βαζίδεηαη ζε 

θάπνηα ηδηαηηεξόηεηα ηεο πεξηνρήο καο, αθνύ νη ίδηεο θαιιηέξγεηεο θαη 

θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο ππάξρνπλ ζε όιν ην λνκό θαζώο θαη ε ίδηα γεηηλίαζε κε 

ηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ πνηακνύ Έβξνπ, έρνπλ πξνθαιέζεη ηελ αλαζηάησζε 

ησλ θαιιηεξγεηώλ ηεο πεξηνρήο καο πνπ αηζζάλνληαη δπζκελή κεηαρείξηζε ζηνλ 

αθξηηηθό Έβξν. 

    Δπεηδή πξέπεη λα ππάξρνπλ ίζε κεηαρείξηζε θαη δπλαηόηεηα όισλ ησλ 

θαιιηεξγεηώλ ηνπ Έβξνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξόγξακκα κείσζεο ηεο 

ληηξνξύπαλζεο ζαο θαινύκε άκεζα, λα πξνβείηε ζε λέεο κεηξήζεηο θαη λα 

αλαζεσξήζεηε ηνλ ζρεηηθό ράξηε όζνλ αθνξά ηελ πεξηνρή ηνπ Σνπθιίνπ γηα λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε ζπκκεηνρή ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπ Γήκνπ καο ζην πξόγξακκα . 

 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 60/2017. 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο: 

 

 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

 

Καιηνύλεο Ισάλλεο 
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