
       
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ    ΑΜΟΤ                                       Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν                  

ΔΗΜΟ ΔΤΣΘΚΗ ΑΜΟΤ                      

 
       Αξηζκόο Απνθάζεσο:  51/2022 

  Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηες 7
ες

 σνεδρίαζες ηοσ δεμοηικού ζσμβοσλίοσ 

ηες  22
ες

  Θοσνίοσ  2022. 

 

 

 

ΘΕΜΑ: σδήηεζε και λήψε απόθαζες, περί ηων ηρόπων επίλσζες ηοσ 

σδροδοηικού προβλήμαηος ηες Κοινόηεηας Αγίων Θεοδώρων και ηων 

οικιζμών οσρήδων και ακκοσλαιίκων. 

 

 

ην Καξιόβαζη, ζήκεξα ηελ 22
ελ

  Ινπλίνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε θαη 

ώξα 19:30΄κ.κ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, ζπλήιζε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, ύζηεξα από 

ηελ 6740/17-06-2022 πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

θ.Γεκεηξίνπ Κππξαίνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε 

όζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 67 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ηα άξζξα απηά 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα 

άξζξα 177 θαη 184 ηνπ Ν. 4635/2019 θαη ηελ ππ΄ αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.34692  ΚΤΑ 

(ΦΔΚ Β΄ 3004/14-06-2022). 

Πξηλ από ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε από ηνλ πξόεδξν, όηη ππήξρε ε 

λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ (27) ζπκβνύισλ  ήηαλ παξόληεο (21) 

ζύκβνπινη, δειαδή: 

ΠΑΡΟΝΣΕ 

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

4.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

5.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

6.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

7.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  
Αντ/ρχος 

8.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

9.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

10.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

11.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

12.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

13.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

14.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

15.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

16.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

17.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

18.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

19.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

20.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 

21.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 
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ΑΠΟΝΣΕ 

 

1.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
2.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

3.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

4.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

5.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

 

 

 

 

6.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

 

 

 

ΠΡΟΕΛΕΤΕΘ  - ΑΠΟΥΩΡΗΕΘ 

 

Α] Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ

 ζέκαηνο θαη ώξα 21:35΄κ.κ απνρώξεζε ν 

Αληηδήκαξρνο θ.Γεκήηξηνο Βνιαθάθεο. 

 

 

Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη 

ζηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθαλ λόκηκα θαη νη Πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Λέθαο θ.Μαζηόο Κσλ/λνο, 

ν πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Πιαηάλνπ θ.Κσζηάθεο Γεώξγηνο θαη ν  πξόεδξνο ηεο 

Κνηλόηεηαο Αγίσλ Θενδώξσλ  θ.Παπαθσλζηαληίλνπ  Κπξηάθνο.  

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Κσζηάθεο Γεώξγηνο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, 

ζηνλ νπνίν  ν  πξόεδξνο  ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

Παξεπξίζθνληαη επίζεο, Α] νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θ.Υαξαιακπάθε 

Κσλζηαληίλα, θ.Κνληνξνύδαο Ισάλλεο θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ 

θ.Παηξώλε Ισάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ . 

 

 

ΘΕΜΑ 6ον: σδήηεζε και λήψε απόθαζες, περί ηων ηρόπων επίλσζες ηοσ 

σδροδοηικού προβλήμαηος ηες Κοινόηεηας Αγίων Θεοδώρων και ηων 

οικιζμών οσρήδων και ακκοσλαιίκων. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

  

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην (6
ν
)  έθην  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο,  έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Γεσιόγν ηνπ Γήκνπ θ.Ισάλλε Κνληνξνύδα θαη ν 

νπνίνο είπε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηα εμήο: 

ΑΔΑ: ΩΘΧΞ46ΜΦΟ8-ΗΩΩ



Σν Γεκνηηθό ζπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ ζηηο 18/10/2021 θαη κε ηελ 

ππ΄αξηζ. 117/20221 απόθαζε, απνθάζηζε ηελ αλαβνιή ηεο ιήςεο απόθαζεο  ζρεηηθά 

κε ην πξόβιεκα πδξνδόηεζεο  ηεο Κνηλόηεηαο   Αγίσλ   Θενδώξσλ   θαη  ησλ 

νηθηζκώλ νπξήδσλ θαη αθθνπιαηίθσλ, πξνθεηκέλνπ ε Σερληθή Τπεξεζία λα 

θνζηνινγήζεη ηηο πξνηεηλόκελεο ιύζεηο. 

Η ηερληθή ππεξεζία πξνρώξεζε ζε εθηίκεζε ηνπ θόζηνπο θάζε πξόηαζεο μερσξηζηά, 

ε νπνία ιόγνπ ηεο έιιεηςεο ρξόλνπ, θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ, θαη ησλ ζπλζεθώλ 

θάζε πξόηαζεο, κε ηελ θνζηνιόγεζε λα πξνέξρεηαη από ηελ εθπόλεζε ηεο 

αληίζηνηρεο πξνκειέηεο. 

 Παξαθάησ αλαθέξνληαη όιεο νη ελλαιαθηηθέο ιύζεηο θαη ην εθηηκώκελν θόζηνο: 

        

1.   Η αλόξπμε λέαο πδξνγεώηξεζεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή πξνϋπνινγίδεηαη ζηηο 

45.000 € κε ηελ πξνϋπόζεζε ην λεξό ζηελ λέα ζέζε λα είλαη θαηάιιειν γηα 

αλζξώπηλε θαηαλάιωζε, αλ όρη ζα πξέπεη λα πξνρωξήζνπκε ζε λέα αλόξπμε ζε λέα 

ζέζε, κε αληίζηνηρε αύμεζε ηνπ θόζηνπο. Σηα παξαπάλω πξέπεη λα πξνζηεζνύλ 

πεξίπνπ 8.000 € πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε  πίλαθα θαη αληιίαο, ε θαηαζθεπή δηθηύνπ 

γηα ηελ ζύλδεζε ηεο γεώηξεζεο κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, ην νπνίν δελ κπνξεί λα 

θνζηνινγεζεί, δηόηη δελ γλωξίδνπκε ηελ ζέζε ηεο λέαο γεώηξεζεο. Επίζεο νύηε ην 

θόζηνο ειεθηξνδόηεζεο κπνξεί λα θνζηνινγεζεί δηόηη δελ γλωξίδνπκε αλ ζα 

ππάξρεη ζηύινο ηεο ΔΕΗ ζηε λέα γεώηξεζε.   

 

2. Τν θόζηνο πδξνδόηεζεο από ηηο πεγέο ηεο Αγίαο Εηξήλεο-Πιαηάλνπ ππνινγίδεηαη 

ζε 25.000 € θαη πεξηιακβάλεη λέεο πδξνκαζηεύζεηο θαη έλα κηθξό δίθηπν γηα ηελ 

ζύλδεζε ηνπ αγωγνύ ηνπ Πιαηάλνπ κε απηό ηωλ Αγίωλ Θενδώξωλ(Πξόηαζε 

εληαγκέλε ζην MASTER PLAN ηνπ Δήκνπ θαη επνκέλωο ρξεκαηνδνηνύκελν από 

ηελ επόκελε Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν). Εάλ πδξνδνηεζνύλ θαη νη νηθίεο ηεο 

πεξηνρήο από ηνλ νηθηζκό ηωλ Σνπξήδωλ κέρξη ηελ Αγία Παξαζθεπή Ζαραξαηίθωλ 

ηεο Κνηλόηεηαο Καξινβαζίωλ ηόηε ην ζπλνιηθό θόζηνο ζα είλαη 70.000 €.  

 

3. Η ιύζε πδξνδόηεζεο από ην Καξιόβαζη απαηηεί ηελ θαηαζθεπή 2,15 Κm λένπ 

δηθηύνπ θαζώο θαη ηελ θαηαζθεπή ηξηώλ αληιηνζηαζίωλ. Η ιύζε απηή έρεη  θόζηνο 

θαηαζθεπήο 95.000€ θαη πδξνδνηνύκε ηνπο Αγ. Θενδώξνπο, Σαθθνπιαίηθα, 

Σνπξήδεο θαη ηελ πεξηνρή    Αγ. Παξαζθεπή Ζαραξαηίθωλ κέρξη ηνλ νηθηζκό 

Σνπξήδωλ. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη κε απηή ηε ιύζε ελδέρεηαη θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνύο κήλεο λα ππάξρεη πξόβιεκα επάξθεηαο λεξνύ. Επνκέλωο, ζα ήηαλ 

θξόληκν, λα ζπλδπαζηεί κε ηελ ελίζρπζε ηεο πδξνδόηεζεο ηεο πόιεο ηωλ 

Καξινβαζίωλ από ηηο πεγέο  ηεο Αγ. Παξαζθεπήο-Κνηλόηεηαο Λέθαο (Πξόηαζε 

εληαγκέλε ζην MASTER PLAN ηνπ Δήκνπ θαη επνκέλωο ρξεκαηνδνηνύκελν από 

ηελ επόκελε Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν). 

 

4. Τέινο ππάξρεη ε ιύζε ηεο πεγήο Καζηαληάο κε θόζηνο πεξίπνπ 270.000 €. 

Απαηηείηαη θαηαζθεπή λένπ δηθηύνπ 4600 m.   

ΑΔΑ: ΩΘΧΞ46ΜΦΟ8-ΗΩΩ



 

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη ε κέγηζηε παξνρή όισλ ησλ παξαπάλσ ιύζεσλ ζα 

είλαη πεξίπνπ 5m3/h, θαη εάλ πξνζηεζεί θαη ε παξνρή από ηελ πεγή Κνθαιάξη ε 

νπνία είλαη πεξίπνπ 1,5m3/h ηόηε ε ζπλνιηθή παξνρή ζα είλαη πεξίπνπ 6,5m3/h, 

δειαδή 156m3/εκέξα. Με απηή ηε πνζόηεηα ηθαλνπνηνύληαη νη αλάγθεο 624 αηόκσλ, 

κε ηελ πξνϋπόζεζε λα κε γίλεηε ρξήζε ηνπ λεξνύ γηα πνηίζκαηα, πιύζηκν δξόκσλ 

θ.ιπ. ρξήζεηο νη νπνίεο δελ ζπλάδνπλ κε ηελ έλλνηα ηεο νηθηαθήο ρξήζεο. Δπίζεο, 

θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο ζα πξέπεη λα επηβάιεηε πξόζηηκν εάλ ε θαηαλάισζε 

είλαη ππεξβνιηθή θαη δελ δηθαηνινγείηε από ηνλ αξηζκό ησλ εμππεξεηνύκελσλ 

θαηνίθσλ ηεο νηθίαο.    

          

 ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ 

Πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο Αγίσλ Θενδώξσλ θ.Κπξηάθν Παπαθσλζηαληίλνπ  θαη ν 

νπνίνο είπε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηα εμήο: 

Να ζρεδηαζηεί θαη λα εθηειεζηεί κηα πδξεπηηθή γεώηξεζε ζηνλ ίδην ρώξν κε ηελ 

ππάξρνπζα (αθνύ ιεθζνύλ αζθαιείο απνζηάζεηο) κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 

1) 0-100κ. Γηάηξεζε – δηεύξπλζε θαη ηνπνζέηεζε ηπθινύ ραιπβδνζσιήλα  

θαηάιιειεο δηακέηξνπ, πάρνπο 6ρηι. Σζηκέλησζε ζηε βάζε ηνπ ζσιήλα θαη 

αλακνλή πήμεο ηνπ ηζηκέληνπ. 

2) Γηάηξεζε – δηεύξπλζε από 100-150κ. κε θαηάιιειε δηάκεηξν. 

3) Άληιεζε λεξνύ κε air lift γηα θαζαξηζκό πδξνθνξέα θαη ιήςε δεηγκάησλ 

λεξνύ γηα ρεκηθή αλάιπζε σο πξνο ηα ζηνηρεία As, sb, F, Fe. 

4) Δθόζνλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ρεκ.αλαιύζεσλ είλαη ζεηηθά, ζα ηνπνζεηεζεί 

θύξηα ζσιήλσζε 0-150κ. από ραιπβδνζσιήλα θαηάιιειεο δηακέηξνπ θαη 

πάρνπο (0-100κ. ηπθιόο ζσιελαο , 100-150κ. θηιηξνζσιήλαο) θαη ζα 

ηνπνζεηεζεί ραιηθόθηιηξν θαηάιειεο θνθνκεηξίαο, ραιαδηαθήο πξνέιεπζεο 

ζε όιν ηνλ δαθηύιην κεηαμύ θύξηαο ζσιήλσζεο θαη ηειηθήο δηάηξεζεο θαζώο 

θαη κεηαμύ θύξηαο ζσιήλσζεο θαη πεξηθξαγκαηηθνύ ζσιήλα. 

5) Σνπνζέηεζε αληιίαο θαη δνθηκαζηηθή άληιεζε λεξνύ γηα ηνλ θαζαξηζκό ηεο 

γεώηξεζεο θαη ηνλ θαζνξηζκό ησλ πδξαπιηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ απηήο. 

 

ηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε εμαζθάιηζε λεξνύ αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο (πόζηκνπ) 

15-20 θ.κ./ώξα. Σα ζηξσκαηνγξαθηθά – πδξνγεσινγηθά ζηνηρεία πνπ καο είλαη 

ζήκεξα γλσζηά από ηηο πξνεγνύκελεο γεσηξεηηθέο εξγαζίεο είλαη ελζαξπληηθά 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ. 

 

Οη δηάκεηξνη ησλ δηαηξήζεσλ, δηεπξύλζεσλ θαη ζσιελώζεσλ, επεηδή 

επηξξεάδνπλ ζεκαληηθά ην θόζηνο ζα θαζνξηζζνύλ θαηόπηλ ζπλεξγαζίαο κε ηνλ 

Γήκν. 

Σν κέγηζην θόζηνο ηνπ έξγνπ (αθνύ όια θξηζνύλ ζεηηθά) ζα είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 

30.000 – 35000 €. 

Σέινο, επηζεκαίλεηαη όηη νη παξαπάλσ εξγαζίεο είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ 

λα εμαρζνύλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζέζεσο ηεο 

γεσηξήζεσο θαη ηελ απόξξηςή ηεο, σο ζεκείνπ εθηέιεζεο πδξνκαζηεπηηθνύ 

έξγνπ εμεύξεζεο λεξνύ αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο. 
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Μεηά από ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηαο Αγίσλ Θενδώξσλ ηνλ ιόγν 

πήξε ν Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Πιαηάλνπ θ.Γεώξγηνο Κσζηάθεο  θαη ν νπνίνο είπε 

πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηα εμήο: 

Σν θνηλνηηθό ζπκβνύιην θαζώο θαη νη θάηνηθνί ηεο θνηλόηεηαο Πιαηάλνπ είλαη 

αληίζεηε κε ηελ εηζήγεζε ηεο Σερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, κε ςήθηζκα ηεο ιαηθήο 

ζπλέιεπζεο ηεο θνηλόηεηαο, όζνλ αθνξά ηε κάζηεπζε ηνπ λεξνύ ηεο Αγίαο Δηξήλεο 

θαη ηελ παξαρώξεζε κέξνπο απηνύ ζηελ Κνηλόηεηα Αγίσλ Θενδώξσλ κέζσ ησλ 

δηθηύσλ θαη ησλ δεμακελώλ ηεο Κνηλόηεηαο Πιαηάλνπ θαη ηέινο έζεζε ππόςε ηνπ 

δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ην πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν Πιάηαλνο ζε επάξθεηα 

λεξνύ εηδηθά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο όηαλ ν πιεζπζκόο ηεο Κνηλόηεηαο ηεηξαπιαζηάδεηε 

από ηνπο επηζθέπηεο.  

Αθνινύζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ, ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ, ηνπ εηζεγεηή θ. αι. (ιεπηνκέξεηεο ζηα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά). 

Μεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

 

Σν πκβνύιην κεηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  θαη έρνληαο ππόςε ηνπ: 

1. Σελ αλσηέξσ εηζήγεζε ηεο Σερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

2. Σελ ππ΄ αξηζ. 117/2021 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

3. Σηο απόςεηο ησλ Πξόεδξσλ ησλ Κνηλνηήησλ Αγίσλ Θενδώξσλ θαη Πιαηάλνπ. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65  ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από ην 

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.4940/2022 (ΦΔΚ 112
Α
΄) 

6. Σελ  ππ΄ αξηζ. 39167/02-06-2022 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. 

 

Καη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  Καηά Πλειοψεθία 

 

Δγθξίλεη ηελ αλόξπμε λέαο πδξεπηηθήο γεώηξεζεο ζηνλ ίδην ρώξν κε ηελ ππάξρνπζα 

(αθνύ ιεθζνύλ αζθαιείο απνζηάζεηο) κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 

1) 0-100κ. Γηάηξεζε – δηεύξπλζε θαη ηνπνζέηεζε ηπθινύ ραιπβδνζσιήλα  

θαηάιιειεο δηακέηξνπ, πάρνπο 6ρηι. Σζηκέλησζε ζηε βάζε ηνπ ζσιήλα θαη 

αλακνλή πήμεο ηνπ ηζηκέληνπ. 

2) Γηάηξεζε – δηεύξπλζε από 100-150κ. κε θαηάιιειε δηάκεηξν. 

3) Άληιεζε λεξνύ κε air lift γηα θαζαξηζκό πδξνθνξέα θαη ιήςε δεηγκάησλ 

λεξνύ γηα ρεκηθή αλάιπζε σο απηήο ηα ζηνηρεία As, sb, F, Fe. 

4) Δθόζνλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ρεκ.αλαιύζεσλ είλαη ζεηηθά, ζα ηνπνζεηεζεί 

θύξηα ζσιήλσζε 0-150κ. από ραιπβδνζσιήλα θαηάιιειεο δηακέηξνπ θαη 

πάρνπο (0-100κ. ηπθιόο ζσιελαο , 100-150κ. θηιηξνζσιήλαο) θαη ζα 
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ηνπνζεηεζεί ραιηθόθηιηξν θαηάιειεο θνθνκεηξίαο, ραιαδηαθήο πξνέιεπζεο 

ζε όιν ηνλ δαθηύιην κεηαμύ θύξηαο ζσιήλσζεο θαη ηειηθήο δηάηξεζεο θαζώο 

θαη κεηαμύ θύξηαο ζσιήλσζεο θαη πεξηθξαγκαηηθνύ ζσιήλα. 

5) Σνπνζέηεζε αληιίαο θαη δνθηκαζηηθή άληιεζε λεξνύ γηα ηνλ θαζαξηζκό 

απηήο γεώηξεζεο θαη ηνλ θαζνξηζκό ησλ πδξαπιηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

απηήο. 

 

Τπέξ ηεο ιύζεο απηήο ςήθηζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ.Γεκήηξηνο Κππξαίνπ, 

θ.Παλαγηώηεο Λπκπέξεο, θ.Ισάλλεο Βαιζακίδεο, θ.Γεώξγηνο Γηαθνζηακάηεο, 

θ.Πνιπθξάηεο Γελληάο, θ.Αγγειηθή Γαιαλνύ – Αλαγλώζηνπ, θ.Λεσλίδαο ηακνύινο, 

θ.Νηθόιανο Βαθάθεο, θ.Γεκήηξηνο Αλδξεαδάθεο, θ.Γέζπνηλα Καιβίλνπ, 

θ.Φαλνύξηνο Κνπθνύιεο, θ.ηέιηνο Λνγνζέηεο, θ.Δκκαλνπήι Δπγεληθόο θαη νη 

πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ Αγίσλ Θενδώξσλ θ.Κπξηάθνο Παπαθσλζηαληίλνπ  θαη 

Πιαηάλνπ θ.Γεώξγηνο Κσζηάθεο. 

 

Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ.Βαζίιεηνο Κνζκάο, θ.Υξήζηνο Παλνύζνο, θ.Γεκήηξηνο Ν. 

Απνζηόινπ, θ.Γεκήηξηνο Μ. Απνζηόινπ, θ.Γεκήηξηνο Καινγεξήο, θ.Αξηάδλε 

Γήκνπ-Ρίγιε θαη ν θ.Κσλ/λνο Καξαγεσξγίνπ ςήθηζαλ ππέξ ηεο  ιύζεο πνπ 

πξνηείλεηε από ηελ Σερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο πδξνδόηεζεο 

ηεο Κνηλόηεηαο Αγίσλ Θενδώξσλ θαη ησλ νηθηζκώλ  νπξήδσλ θαη αθθνπιαηίθσλ      

από ηελ  πεγή ηεο  Καζηαληάο.   

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαη αθνύ ζπδεηήζεθαλ θαη ηα επόκελα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζηηο  23:17΄ . 

 

 

  Η   απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό  51/22-06-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη.       

 

    

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

        

 

 

 

 

 

          

                                             Καρλόβαζι   22  Θοσνίοσ  2022 

         Ακριβές απόζπαζμα  

 

 

                                                  Ο   Πρόεδρος  ηοσ Δ.. 

ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
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