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                                     4.Κξσςραμςάπ Νικϊλαξπ 

    (Υσςξωγειξμξμικϊπ ελεγκςήπ)   

                                           

ΘΕΜΑ: «Τλοτομία και καθαρισμός της κοίτης και τωμ πραμώμ του χειμάρρου Καλλιφύτου» 

 

υες.:  ςξ σπαοιθμ. 239/26-1-2016 έγγοατξ ςξσ Σμήμαςξπ  Δξμόμ και Πεοιβάλλξμςξπ Δοάμαπ 

           

  ε ρσμέυεια ςηπ σπαοιθμ. 951/1-2-2016 διεμέογειαπ ασςξφίαπ ςξσ Δαρξπϊμξσ Κξσςραμςά 

Νικϊλαξσ, για ςξ Δαρξμξμείξ Δοάμαπ, διαπιρςόθηκε ϊςι υοήζει άμερξσ καθαοιρμξϋ και 

σλξςξμίαπ η κξίςη και ςα ποαμή ςξσ υειμάοοξσ Καλλιτϋςξσ με ρκξπϊ ςημ απξκαςάρςαρη ςχμ 

ζημιόμ και ςημ απξτσγή ρςξ παοϊμξιχμ καςαρςοξτόμ εναιςίαπ ακοαίχμ καιοικόμ ταιμξμέμχμ, 

απϊ ςξ ρημείξ καςάμςη ςξσ ςοίδσμξσ πλακξρκεπξϋπ ξυεςξϋ, μέυοι 100 μέςοα καςάμςη ςηπ 

ρχλημχςήπ διάβαρηπ ποξπ ςξμ ξικιρμϊ Αοκαδικξϋ και ατξϋ λάβαμε σπϊφη ςιπ διαςάνειπ: 

1. ςξσ άοθοξσ 179 ςξσ Ν.Δ. 86/69, άοθοξ 5, παο. 2.ςξσ Ν 998/79 "πεοί Δαρικξϋ Κόδικα" 

2. ςξσ άοθοξσ 4 παο 3 ςηπ σπαοιθμ. 125837/726/3-6-2013 απϊταρη ςξσ αμαπληοχςή ΤΠΕΚΑ 

Εγκρίμουμε 

Σημ σλξςξμία και ςξμ καθαοιρμϊ ςηπ κξίςηπ και ςχμ ποαμόμ ςξσ υειμάοοξσ, απϊ ςξ ρημείξ 

καςάμςη ςξσ ςοίδσμξσ πλακξρκεπξϋπ ξυεςξϋ, μέυοι 100 μέςοα καςάμςη ςηπ ρχλημχςήπ διάβαρηπ 

ποξπ ςξμ ξικιρμϊ Αοκαδικξϋ, πξσ βοίρκξμςαι απξκλειρςικά εμςϊπ  ςξσ υόοξσ ςχμ έογχμ και 

εμπξδίζξσμ ςη εκςέλερη ασςόμ και ϊυι για δέμδοα πξσ ςσυϊμ θα βοίρκξμςαι ρε ιδιϊκςηςεπ 

εκςάρειπ, ατελώς.  

Η σλξςξμία θα ποαγμαςξπξιηθεί μεςά ςημ έκδξρη άδειαπ σλξςξμίαπ και ϋρςεοα απϊ 

εμημέοχρη και παοξσρία ςξσ τσςξωγειξμξμικξϋ ελεγκςή και ςξσ δαρξτϋλακα ςηπ πεοιξυήπ.  

Σα ποξψϊμςα πξσ θα ποξκϋφξσμ είμαι πεοίπξσ 80,00 κμ ρςοξγγϋληπ νσλείαπ Λεϋκηπ, Ιςιάπ, 

Ακακίαπ και 180,00 υκμ βιξμηυαμικήπ και καϋριμηπ νσλείαπ Λεϋκηπ, Ιςιάπ, Ακακίαπ.  

Να ενεςαρςεί ςξ εμδευϊμεμξ όρςε ςα ποξψϊμςα μα διαςεθξϋμ ρϋμτχμα με ςιπ αμάγκεπ ςξσ 

Δήμξσ Δοάμαπ, με ρκξπϊ ςημ κάλσφη αςξμικόμ αμαγκόμ εσπαθόμ ςχμ καςξίκχμ ςξσ Δήμξσ .  

Η παοξϋρα έγκοιρη ιρυϋει μέυοι 1/2/2017.        

                                                 Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. 

                  Η Δαράουηπ Δοάμαπ 

            

                   

                                          Ελιράβες Κχμρςαμςιμίδξσ 

                      Δαρξλϊγξπ με βαθμϊ Γ΄ 

ΑΔΑ: 6Ι1ΠΟΡ1Υ-ΥΞΒ
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