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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου από το 

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) στο 535 αγροτεμάχιο κοινότητας 

Καλαμώνα». 

 

Σήμερα, 28η Ιουλίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 19:00΄ 

πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου 

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Καλαμπάκι, υπό την Προεδρία του κ. 

Ιωάννη Χαριτωνίδη  μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 7275/21-07-2022 πρόσκληση  που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με 

τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 

4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018), τα άρθρα 184 και 177  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε του Ν. 

4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019), την παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, 

την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020), και ισχύει, σε 

συνδυασμό με την αριθμ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-

4ΙΓ).  

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη και απόντα 8 

μέλη οι κ.κ. Ζεκερίδης Χ., Ζουμπούλογλου Α., Ιωάννου Χρ., Στάντζιος Π., 

Εμμανουηλίδου Ν., Χατζηπροδρόμου Ιπ., Δολαπτσή Η., Μιχαηλίδου Κ., επί συνόλου 

27 μελών:  

ΠΑΡΟΝΤΑ 

1 Καγγελίδης Ιωάννης 8 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 15 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 9 Κρυωνίδης Βασίλειος 16 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

3 Μουστάκα Μαρία 10 Μουλιστάνος Αθανάσιος 17 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 11 Παπαζώτου Κυριακή 18 Γεωργιάδης Ιωάννης 

5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 12 Λουλούδης Ιωάννης 19 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

6 Χορόζογλου Παρθένα 13 Νεραντζάκη Αγγελική   

7 Δαλακάκης Δημήτριος 14 Φυρινίδης Ευστάθιος   

ΑΠΟΝΤΑ 

1 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 4 Στάντζιος Πασχάλης 7 Δολαπτσή Ηλιάνα 

2 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 5 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 8 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

3 Ιωάννου Χρήστος 6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ.   

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κος Ζεκερίδης 

Θεμιστοκλής, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018.  

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:  

1. Εμμανουηλίδου Νικολέτα, κατά τη διάρκεια συζήτησης προ ημερησίας 

διάταξης.  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 12/28.07.2022  

Τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 110/2022 
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2. Κρυωνίδης Βασίλειος , επανήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 

θέματος της  ημερησίας διάταξης 

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:  

1. Κρυωνίδης Βασίλειος , κατά τη διάρκεια συζήτησης προ ημερησίας διάταξης.  

2. Καγγελίδης Ιωάννης, στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

3. Χαλκίδης Χαράλαμπος, στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

4. Παπαδόπουλος Παρασκευάς, στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

5. Κιτσουκάκης Ιωάννης, στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

1. Τσιλεπώνης Στυλιανός , Πρόεδρος Κοινότητας Φτελιάς  

2. Τσεκούρας Ιωάννης, Πρόεδρος Κοινότητας Καλαμπακίου 

  

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την 

τήρηση των πρακτικών, ο κ. Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης.    

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, 

σχετικό με την περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

7321/22-07-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως κάτωθι:  

«… 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου από το 

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) στο 535 αγροτεμάχιο 

κοινότητας Καλαμώνα 

κ. Πρόεδρε 
Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου  το 
θέμα:  
 
Έγκριση εκτέλεση έργου στο αριθ 535 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Καλαμώνα 
 
Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) με την αριθ 2873/21-7-2022 αίτησή του μας ενημερώνει 
ότι προτίθεται να κατασκευάσει την υποδομή και να τοποθετήσει έναν συγκεντρωτήρα – εξατμιστή με 
την εμπορική ονομασία HELIOSEC. Σκοπός του να συγκεντρώσει όλα τα τυχόν υπολείμματα-
εκπλήματα των φυτοφαρμάκων ώστε στο τέλος της περιόδου να υπάρχει ένα στερεό υπόλειμμα το 
οποίο θα συγκεντρωθεί με ασφάλεια από ειδικό συνεργείο.  
Για την ικανοποίηση της άνω σκοπού , θα γίνουν οι παρακάτω κατασκευές. 

1.  Επέκταση της υπάρχουσας πλάκας, αμφίπλευρα κατά τον μεγάλο άξονα, κατά ένα μέτρο 
καθώς και επέκταση της πλάκας στο άνω μέρος κατά δύο μέτρα. Η πλάκα θα γίνει από 
σκυρόδεμα C20/25 το οποίο θα είναι οπλισμένο από πλέγμα Τ139 . Η πλάκα έχει σχήμα Π 
και θα αγκαλιάζει την υπάρχουσα πλάκα. Η πλάκα περιμετρικά θα έχει μεγαλύτερο ύψος 
ώστε να συγκεντρώνει τα υγρά στο φρεάτιο για την παραπέρα απόθεσή τους στο Heliosec. Το 
πάχος της πλάκας θα είναι περιμετρικά πάχος 35 εκ και έσω πλευρά 25εκ. θα έχει επίσης 
δόντι περιμετρικά ως μικρό θεμέλιο διαστάσεων 20Χ10 εκ. 

2. Μεταφορά της θέσης υδροληψίας σε κατάλληλη θέση και εγκιβωτισμό της σε βάση 
σκυροδέματος με δύο σκαλιά για εργονομική χρήση κατά την πλήρωση των ψεκαστικών 
βυτίων. Η Βάση θα έχει διαστάσεις 1μΧ1μΧ0,8μ. εκ των οποίων θεμελίωση 10εκ. στην βάση 
αυτή θα είναι προσαρτημένα δύο σκαλοπάτια πλάτους 35εκ. 

3. Πλάκα διαστάσεων 6μΧ5μ πάχους 15 εκ. όπου θα τοποθετηθεί το Heliosec η πλάκα θα 
οπλισμένη με δομικό πλέγμα Τ139 και σκυρόδεμα τύπου C20/25. 

4. Τοίχος αντιστήριξης υψους 1μ (ενός μέτρου ) μήκους όσο και το μήκος της πλάκας στη θέση , 
δηλαδή 5μ. Το τοιχείο θα έχει μέσα – έξω οπλισμό από δομικό πλέγμα τύπου Τ139 και θα 
είναι από σκυρόδεμα τύπου C20/25. 

5. Περίφραξη με γαλβανισμένες σωλήνες 2΄΄ καθαρού ύψους 1,5μ και βάθος πάκτωσης 0,5μ. με 
πλέγμα γαλβανιζέ πονταριστό 6x10cm ύψος 1,50m καθώς και τοποθέτηση πακτωμένων 
αντηρίδων και προσδεμένων στις ακραίες σωλήνες με ειδικά τεμάχια. 

ΑΔΑ: Ε4ΥΩΩ95-ΩΨ4



 3 

6. Σκιάδιο, τοποθετημένου στη θέση υδροληψίας, ύψους 3,7μ ,3μ πλάτους 3,5μ μήκους , 
κατασκευασμένο από μεταλλικούς κοιλοδοκούς 10Χ10Χ3 (cmXcmXmm) για κολόνες , και 
φύλλα από λαμαρίνα βαμένα και μορφοποιημένα με τραπεζοειδές προφίλ για αντοχή. Η 
στηριξή τους στο έδαφος με αγκύρια πακτωμένα σε βάσεις σκυροδέματος 0,7μ Χ 0,7μ Χ0,8μ. 

7. Σκάλα μεταλλική με τρία σκαλιά η οποία θα ενώνει στην στέψη του τοιχίου με την πλάκα του 
Heliosec. 

8. Πόρτα μεταλλική στη στέψη του τοιχίου που θα διακόπτει την περίφραξη, βαμμένη και 
τοποθετημένη με τα απαραίτητο μάνταλο. 

Για το σκοπό έχει επιλεγεί ως θέση το αγροτεμάχιο 535 αναδασμού Καλαμώνα (πρώην ΧΑΔΑ 
Καλαμώνα). Η εγκατάσταση θα γίνει στο βόρεια τμήμα του, πλησίον του αγροτικού δρόμου.  
Προκειμένου να εκτελεστεί το άνω έργο ζητάει το ΙΝ.ΑΛ.Ε. άδεια εκτέλεσης έργου στο αγροτεμάχιο 535 
Αγροκτήματος Καλαμώνα(αναδασμός 1992) ιδιοκτησίας μας. 
καλείτε να αποφασίσει σχετικά με: 
 

1. Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου στο 535 αγροτεμάχιο(αναδασμός 1992) αγροκτήματος 

Καλαμώνα ….…» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

Α΄93)  και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του Ν. 4635/2019 

(ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019), του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, και του άρθρου 

10 του Ν. 4674/2020. 

3. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» (ΑΔΑ: 

Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ).  

4. Την ανωτέρω εισήγηση. 

5. Το υπ’ αριθμ.πρωτ. 2873/21-07-2022 αίτημα του Ινστιτούτου Αλιευτικής 

Έρευνας (ΙΝΑΛΕ). . 

6. Τις τοποθετήσεις των μελών του δημοτικού συμβουλίου,   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου από το Ινστιτούτο Αλιευτικής 

Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) στο 535 αγροτεμάχιο (πρώην ΧΑΔΑ Καλαμώνα) κοινότητας 

Καλαμώνα.  

Συγκεκριμένα το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας θα κατασκευάσει την υποδομή και 

θα τοποθετήσει έναν συγκεντρωτήρα – εξατμιστή με την εμπορική ονομασία 

HELIOSEC με σκοπό να συγκεντρώσει όλα τα τυχόν υπολείμματα-εκπλήματα των 

φυτοφαρμάκων ώστε στο τέλος της περιόδου να υπάρχει ένα στερεό υπόλειμμα το 

οποίο θα συγκεντρωθεί με ασφάλεια από ειδικό συνεργείο. 

Για την ικανοποίηση του ως άνω σκοπού θα γίνουν οι κάτωθι κατασκευές: 

1. Επέκταση της υπάρχουσας πλάκας, αμφίπλευρα κατά τον μεγάλο άξονα, κατά 

ένα μέτρο καθώς και επέκταση της πλάκας στο άνω μέρος κατά δύο μέτρα. Η 

πλάκα θα γίνει από σκυρόδεμα C20/25 το οποίο θα είναι οπλισμένο από 

πλέγμα Τ139 . Η πλάκα έχει σχήμα Π και θα αγκαλιάζει την υπάρχουσα 

πλάκα. Η πλάκα περιμετρικά θα έχει μεγαλύτερο ύψος ώστε να συγκεντρώνει 

τα υγρά στο φρεάτιο για την παραπέρα απόθεσή τους στο Heliosec. Το πάχος 
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της πλάκας θα είναι περιμετρικά πάχος 35 εκ και έσω πλευρά 25εκ. θα έχει 

επίσης δόντι περιμετρικά ως μικρό θεμέλιο διαστάσεων 20Χ10 εκ. 

2. Μεταφορά της θέσης υδροληψίας σε κατάλληλη θέση και εγκιβωτισμό της σε 

βάση σκυροδέματος με δύο σκαλιά για εργονομική χρήση κατά την πλήρωση 

των ψεκαστικών βυτίων. Η Βάση θα έχει διαστάσεις 1μΧ1μΧ0,8μ. εκ των 

οποίων θεμελίωση 10εκ. στην βάση αυτή θα είναι προσαρτημένα δύο 

σκαλοπάτια πλάτους 35εκ. 

3. Πλάκα διαστάσεων 6μΧ5μ πάχους 15 εκ. όπου θα τοποθετηθεί το Heliosec η 

πλάκα θα οπλισμένη με δομικό πλέγμα Τ139 και σκυρόδεμα τύπου C20/25. 

4. Τοίχος αντιστήριξης υψους 1μ (ενός μέτρου ) μήκους όσο και το μήκος της 

πλάκας στη θέση , δηλαδή 5μ. Το τοιχείο θα έχει μέσα – έξω οπλισμό από 

δομικό πλέγμα τύπου Τ139 και θα είναι από σκυρόδεμα τύπου C20/25. 

5. Περίφραξη με γαλβανισμένες σωλήνες 2΄΄ καθαρού ύψους 1,5μ και βάθος 

πάκτωσης 0,5μ. με πλέγμα γαλβανιζέ πονταριστό 6x10cm ύψος 1,50m καθώς 

και τοποθέτηση πακτωμένων αντηρίδων και προσδεμένων στις ακραίες 

σωλήνες με ειδικά τεμάχια. 

6. Σκιάδιο, τοποθετημένου στη θέση υδροληψίας, ύψους 3,7μ ,3μ πλάτους 3,5μ 

μήκους , κατασκευασμένο από μεταλλικούς κοιλοδοκούς 10Χ10Χ3 

(cmXcmXmm) για κολόνες , και φύλλα από λαμαρίνα βαμένα και 

μορφοποιημένα με τραπεζοειδές προφίλ για αντοχή. Η στηριξή τους στο 

έδαφος με αγκύρια πακτωμένα σε βάσεις σκυροδέματος 0,7μ Χ 0,7μ Χ0,8μ. 

7. Σκάλα μεταλλική με τρία σκαλιά η οποία θα ενώνει στην στέψη του τοιχίου 

με την πλάκα του Heliosec 

8. Πόρτα μεταλλική στη στέψη του τοιχίου που θα διακόπτει την περίφραξη, 

βαμμένη και τοποθετημένη με τα απαραίτητο μάνταλο.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 110/28.07.2022.  

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 

 

ΑΔΑ: Ε4ΥΩΩ95-ΩΨ4


		2022-08-03T21:38:36+0300
	Athens




