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   ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΙΗ ΕΜΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΜ 
         ΔΗΛΟ ΘΜΣΘΙΗ 
 
 

Α ρ ι θ.   σ ν ε δ ρ ί α ζ η ς: 13/25-5-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 66/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 13ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΛΑ 2ο ΈΙΣΑΙΣΟ    Παρατώρηζη  δικαιώμαηος εκμεηάλλεσζης τώρφν  

                                 αμμοληυίας. 

 

 

     Πην Πηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 25ε ηνπ κελόο Κατνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Ρεηάξηε    θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε  δηα δώζεο παξνπζία , ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 

πξση: 3776/17.05.2022  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ  ε νπνία 

επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο ηνπ Γεκνηηθνύο Ππκβνύινπο θαη ζηνλ θ.  Γήκαξρν 

θαη δεκνζηεύζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  Λ.3852/2010 

(ΦΔΘ Α' 87).  

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία είθνζη πέληε      (25) κειώλ  θαη ηελ απνπζία δύν    (2) κειώλ,  

όπσο: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 
2 Αξγπξνπνύινπ Πηαπξνύια 2 Οαβαλίδεο Σξήζηνο 

3 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο   

4 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο   

5 Γήκνπ Ησάλλεο   

6 Ειαηίληζεο Αληώληνο   

7 Ηληδέο Ληθόιανο   
8 Ησαλλίδνπ Καξία   

9 Θνζκίδεο Ξαλαγηώηεο   

10 Θνξσλίδεο Ξαύινο   
11 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο   
12 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο   

13 Ινύγγνο Εήζεο   

14 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   

15 Κνπκηδίδεο Σαξάιακπνο   
16 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο   

17 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο   

18 Ξαλαγησηίδεο Ησζήθ   

19 Οόδε Πνπιηάλα   

20 Παββίδεο Ξαλαγηώηεο   

21 Ππαλίδεο Δπζύκηνο   

22 Ρνξνπλίδεο Ησάλλεο   
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23 Ρζίληζηνο Γεώξγηνο   

24 Φραγκαλής Δημήτριος   

25 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 
Ξξόεδξνη Ππκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία. 

 

     

 Πηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ 

θιήζεθε λόκηκα. 
 

Ξξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο ν θ. 

Ξξόεδξνο δήηεζε από ην ζώκα λα ζπδεηεζνύλ εθηάθησο ηα αθόινπζα δύν 
ζέκαηα: 

1. Νξηζκόο εθπξνζώπσλ ηνπ Γήκνπ ζην πξσηνβάζκην θαη δεπηεξνβάζκην 

ζπκβνύιην γηα ηελ επηζεώξεζε-άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ςπραγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Ξ.Δ Πεξξώλ. 

2. Ξαξαρώξεζε δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο ακκνιεςίαο . 

 

Ρν ζώκα νκόθσλα ζπλαίλεζε ζηελ ζπδήηεζε ηνπο.  

 
 

 

Ρν 2ν  ζέκα πνπ ζπδεηήζεθε εθηάθησο θαηόπηλ ηεο ζύκθσλεο γλώκεο ησλ 

κειώλ , εηζεγήζεθε ν θ. Παββίδεο Ξαλαγηώηεο , Αληηδήκαξρνο Ρερληθώλ πεξεζηώλ  

θαη  Θαζεκεξηλόηεηαο  θαη αλαθέξζεθε ζηε κε αξηζκ. Ξξση: 43737/13-5-2022 
(ΞΔΡ:2104505322) απόθαζε ηεο Γ/ληξηαο ηνπ Ρκήκαηνο Ξεξηβαιινληηθνύ & 

Σσξηθνύ Πρεδηαζκνύ κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη πεξηβαιινληηθνί όξνη ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο ακκνιεςίαο από ηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ Πηξπκόλα από ΣΘ 1+550 
έσο 2+563 , έθηαζεο 118.893,69 m2, εληόο ηεο πεξηνρήο NATURA 2000 ¨Ιίκλε 

Θεξθίλε-Θξνύζηα-Θνξπθέο Όξνπο Κπέιεο¨ GR 1260001, ζηελ Ρ.Θ 

Πηξπκνλνρσξίνπ. Ζ ηζρύο ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ είλαη γηα έμη (6) ρξόληα από 
ηελ έθδνζε ηεο παξαπάλσ απόθαζεο.  

Πηε ζπλέρεηα αλαθέξζεθε ζηε κε αξηζκ. Ξξση: 140979/13-5-2022 

(ΞΔΡ:2106547520) απόθαζε ηεο Γ/ληξηαο ηνπ Ρκήκαηνο Ξεξηβαιινληηθνύ & 

Σσξηθνύ Πρεδηαζκνύ κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη πεξηβαιινληηθνί όξνη ηεο 
δξαζηεξηόηεηαο ακκνιεςίαο από ηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ Πηξπκόλα από ΣΘ 1+935 

έσο 2+912,50 , ζηε ζέζε ¨Γέθπξα ¨ αλάληε ηεο γέθπξαο Ξεηξηηζίνπ , έθηαζεο 

69.670,28 m2 εληόο ηεο πεξηνρήο NATURA 2000 ¨Ιίκλε Θεξθίλε-Θξνύζηα-Θνξπθέο 
Όξνπο Κπέιεο, Άγθηζηξν- Σαξσπό¨ GR 1260001, εληόο ηνπ Γήκνπ Πηληηθήο. Ζ 

ηζρύο ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ είλαη γηα δέθα (10) ρξόληα από ηελ έθδνζε ηεο 

παξαπάλσ απόθαζεο.  
 

Ξξνθεηκέλνπ ν Γήκνο Πηληηθήο σο αξκόδηνο θνξέαο λα πξνρσξήζεη ζηε 

δεκνπξάηεζε ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ ακκνιεςίαο , ζα πξέπεη λα δεηήζεη από ηελ 

Θηεκαηηθή πεξεζία Πεξξώλ ηε ζύγθιηζε ηεο Δπηηξνπήο Ακκνιεςίαο ηνπ 
Λ.1219/1938 γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο ακκνιεςίαο 

από ηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ Πηξπκόλα γηα ηηο πεξηνρέο: 

1.            από ΣΘ 1+935 έσο 2+912,50 ζηε ζέζε «Γέθπξα» αλάληε ηεο γέθπξαο 
 Ξεηξηηζίνπ, έθηαζεο 69.670,28 η.κ., εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ησλ Ρ.Θ.  Λένπ 

Ξεηξηηζίνπ θαη Ξξνκαρώλα, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 140979/13-5-2022 

(ΑΓΑ:Τ8ΣΝΟ1-ΛΛΚ) απόθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ηεο ΑΓΚΘ 

(ΞΔΡ:2106547520). 
2.            από ΣΘ 1+550 έσο 2+563, έθηαζεο 118.893,69 η.κ., εληόο ησλ 

δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηεο Ρ.Θ. Πηξπκνλνρσξίνπ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 
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43737/13-5-2022 (ΑΓΑ:ΤΙΓ7ΝΟ1-ΓΜ6) απόθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ 

όξσλ ηεο ΑΓΚΘ (ΞΔΡ:2104505322). 

 
 

 

Αθνύ νινθιεξώζεθε ε ζπδήηεζε ηνπ  ζέκαηνο  ν Ξξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα 

απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο ηνπ Γήκνπ ζηελ Δπηηξνπή 

Ακκνιεςίαο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Α.Λ. 1219/38  γηα ηελ  παξαρώξεζε   ηνπ 

δηθαηώκαηνο  εθκεηάιιεπζεο ησλ ρώξσλ ακκνιεςίαο όπσο αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο θαη  ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ λ. 3852/2010 θαη ηηο αληίζηνηρεο απνθάζεηο έγθξηζεο 

πεξηβαιινληηθώλ όξσλ όπσο απηέο αλαθέξζεθαλ ,  κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

 Ομόθφνα ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

πνβάιιεη αίηεκα ζηελ Δπηηξνπή Ακκνιεςίαο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Α.Λ. 1219/38  
γηα ηελ  παξαρώξεζε   ηνπ δηθαηώκαηνο  εθκεηάιιεπζεο ησλ ρώξσλ ακκνιεςίαο 

ζην Γήκν Πηληηθήο , γηα ηηο παξαθάησ ζέζεηο   ακκνιεςίαο : 

 

1. από ΣΘ 1+935 έσο 2+912,50 ζηε ζέζε «Γέθπξα» αλάληε ηεο γέθπξαο 
 Ξεηξηηζίνπ, έθηαζεο 69.670,28 η.κ., εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ησλ Ρ.Θ. 

 Λένπ Ξεηξηηζίνπ θαη Ξξνκαρώλα, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 140979/13-

5-2022 (ΑΓΑ:Τ8ΣΝΟ1-ΛΛΚ) απόθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ 
ηεο ΑΓΚΘ (ΞΔΡ:2106547520). 

2. από ΣΘ 1+550 έσο 2+563, έθηαζεο 118.893,69 η.κ  εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ 

νξίσλ ηεο Ρ.Θ. Πηξπκνλνρσξίνπ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 43737/13-5-
2022 (ΑΓΑ:ΤΙΓ7ΝΟ1-ΓΜ6) απόθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ηεο 

ΑΓΚΘ (ΞΔΡ:2104505322). 

 

 

   Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 66/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
    ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ 

          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΛΕΚΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογραθές 24 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΛΟΤΥΣΘΔΗ ΦΩΣΘΟ 

 

 
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

 

  
ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ 


