ΑΔΑ: ΨΡ70ΩΡΚ-ΔΨ4
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ

:

19.06.2018

ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ

:

8ε

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ

:

297ε

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΑΖ

:

19.06.2018

ΑΡΗΘΜ.ΠΡΧΣ: 8106/06.07.2018
σδήηεζε θαη ιήυε απόθαζες επί ηες σπ’ αρηζκ. πρφη. 6524/04-06-2018
αηηήζεφς θ. ηηβατηή Κφλζηαληίλοσ, κε ηελ οποία δεηά ηελ θοπή πιαηάλοσ,
ζηολ οηθηζκό Αγίοσ Ηφάλλε ηοσ Γήκοσ κας.
Γήκαρτος: Κοσηζάθηες Παλαγηώηες
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ΠΑΡΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :
1.ΟΤΛΓΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ
2.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ
3.ΚΟΝΣΟΓΗΧΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ
4.ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
5.ΒΑΣΑΡΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
6.ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ
7.ΚΑΟΤΝΑ ΒΑΗΛΔΗΟ
8.ΡΔΠΑΝΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ
9.ΕΑΦΔΗΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ
10.ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΗΑ
11.ΜΠΡΗΕΖ ΘΔΟΓΧΡΟ
12.ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ
13.ΚΑΜΠΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
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15.ΚΟΤΡΔΛΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ
16.ΥΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - ΜΑΡΗΝΟ
ΑΠΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :
1.ΑΛΣΗΝΖ ΑΝΔΣΖ
2.ΛΑΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
ΠΑΡΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ:
1.ΦΑΘΑ ΓΔΧΡΓΗΟ - Γ.Κ. ΕΑΓΟΡΑ
2.ΚΟΤΦΟΓΗΑΝΝΖΓΖΜΖΣΡΗΟ - Σ.Κ. ΜΑΚΡΤΡΡΑΥΖ
3.ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΣΔΦΑΝΟ - Σ.Κ. ΑΝΖΛΗΟΤ
4.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ - Σ.Κ. ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
5.ΑΛΣΗΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ - ΒΔΡΓΟ - Σ.Κ. ΚΗΟΤ
6.ΜΑΜΟΤΡΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ - Σ.Κ. ΜΟΤΡΔΗΟΤ
7.ΝΑΝΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ - Σ.Κ. ΣΑΓΚΑΡΑΓΑ
ΑΠΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ :
1.ΥΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ -Σ.Κ. ΠΟΤΡΗΟΤ
2.ΝΑΝΟ ΚΧΝ/ΝΟ - ΔΚΠΡΟΧΠΟ Σ.Κ. ΞΟΤΡΤΥΣΗΟΤ.
ύκθσλα κε ηε κε αξηζκό πξση : 7137/15-06-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ
θ. Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε θαηά ηα λόκηκα θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.
3852/2010.
Ο Γήκαξρνο θ. Κνπηζάθηεο Παλαγηώηεο, απνπζίαδε δηθαηνινγεκέλα από ηε
ζπλεδξίαζε, αλ θαη πξνζθιήζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 6 ηνπ Ν.
3852/2010.
Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο, πξνζήιζε θαηά ηελ
ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο, πξνζήιζε θαηά ηε ζπδήηεζε
ηνπ 3νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Ο Αληηδήκαξρνο θ. Μαξγαξίηεο Κσλζηαληίλνο, ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ.
Δπαγγέινπ Νηθόιανο, ν Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Μαθξπξάρεο θ. Κνπθνγηάλλεο Γεκήηξηνο,
ν

Αληηδήκαξρνο θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο, ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Κνπξειάο

Σξηαληάθπιινο θαη ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Εαθείξεο Γεώξγηνο, πξνζήιζαλ θαηά
ηελ ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Δπαγγέινπ Νηθόιανο θαη ν
Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Μαθξπξάρεο θ. Κνπθνγηάλλεο Γεκήηξηνο, απνρώξεζαλ από ηε
ζπλεδξίαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελεκέξσζεο, πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Ζ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. ακαξά Μαξία θαη νη Γεκνηηθνί
ύκβνπινη ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. ΜπξίδεοΘεόδσξνο, θ. Καηζηθόο Απόζηνινο, θ.
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Κακπνύξεο Νηθόιανο θαη ν Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο θ. Νάλνο Παλαγηώηεο,
απνρώξεζαλ από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελεκέξσζεο πξηλ ηε
ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαηαγγέιινληαο (όπσο αλαιπηηθά
θαηαγξάθεηαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο)ηελ Γεκνηηθή
Αξρή γηα αληθαλόηεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηηο
ζενκελίεο θαη δεηώληαο ηελ παξαίηεζή ηεο.
Ο

αλεμάξηεηνο

Γεκνηηθόο

ύκβνπινο

θ.

Υηώηεο

Γεκήηξηνο-Μαξίλνο,

απνρώξεζε από ηελ ζπλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεκέξσζεο, πξηλ ηελ
ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Μεηά ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν θ. Πξόεδξνο
θαισζόξηζε ζην ζώκα ηνλ λέν Γεκνηηθό ύκβνπιν θ. Εαθείξε Γεώξγην, ν νπνίνο
θαηέιαβε ηε ζέζε ηνπ παξαηηεζέληα Γεκνηηθνύ πκβνύινπ, θ. Λεβέληε Γεκήηξηνπ.
Σν 15ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε κεηά ηελ
ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Ο Αληηδήκαξρνο θ. Κνληνγηώξγνο Απόζηνινο, ελεκέξσζε ην ζώκα γηα ηελ
θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν Γήκνο καο θαη γηα ηελ πνξεία
δηαθόξσλ έξγσλ, θαζώο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ θαη πξέπεη λα αληηκεησπίζεη
ν Γήκνο καο.
Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Βαζηαξδήο Κσλζηαληίλνο, αλαθέξζεθε (όπσο
αλαιπηηθά θαηαγξάθεηαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο) ζην
πξόβιεκα ιόγσ θαηάπησζεο ζηνλ δξόκν Υάληα - Κηζζόο, ζην ύςνο ηνπ
Υηνλνδξνκηθνύ, όπσο επίζεο θαη άιια πξνβιήκαηα ζε δηάθνξα ζεκεία ησλ δξόκσλ.
Αλαθέξζεθε ζε πξνβιήκαηα ζην δίθηπν ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ θαη δήηεζε ελεκέξσζε
ζρεηηθά κε ηηο πηέζεηο πνπ αζθεί ην Γεκνηηθό πκβνύιην, πξνο ηελ Πεξηθέξεηα γηα ηελ
επίιπζε απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ.
Ζ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο, Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. ακαξά
Μαξία, αλέθεξε (όπσο αλαιπηηθά θαηαγξάθεηαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά
ηεο ζπλεδξίαζεο) ηα παξαθάησ:
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ δείρλεη αδπλακία δηνίθεζεο εθ κέξνπο ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο. πκθσλώ κε ηνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ. Βαζηαξδή, όηη ε θαηάζηαζε
ησλ δξόκσλ είλαη ηξαγηθή θαη απαξάδεθηε. Όζνλ αθνξά ηελ ύδξεπζε, ν θ. Γήκαξρνο
καο είρε δηαβεβαηώζεη ζε πξνεγνύκελεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, όηη
νη εξγνιαβίεο είλαη έηνηκεο. Γπζηπρώο όκσο θαη ζην ηξηήκεξν ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο
είρακε δηαθνπέο πδξνδόηεζεο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ Γήκνπ καο. Θεσξώ όηη γηα ηηο
δεκηέο δελ επζύλεηαη κόλν ε πιεκκύξα αιιά ππάξρνπλ θαη αζηνρίεο από ηελ πιεπξά
ηεο Γεκνηηθήο αξρήο. Ση γίλεηαη κε ηηο εξγνιαβίεο πνπ ζα έπξεπε λα είλαη έηνηκεο ; Ζ
θαηάζηαζε ζηελ άξδεπζε είλαη ηξαγηθή θαη κέρξη ζήκεξα δελ έρεη γίλεη ηίπνηε. Δπίζεο
πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ην ζνβαξό ζέκα ησλ δεκηώλ ζηηο νηθίεο. Γελ ππάξρεη θακηά
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ελεκέξσζε πξνο ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο. Ση ελέξγεηεο έρεηε θάλεη γηα λα ραξαθηεξηζηεί ν
Γήκνο καο σο επηζθαιήο γηα θαηνιίζζεζε, έρνπλ επηθαηξνπνηεζεί θαη απνζηαιεί νη
ήδε ππάξρνπζεο γεσινγηθέο κειέηεο, ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ έθδνζε ηεο
ΚΤΑ, γηα λα κπνξέζνπλ ζηε ζπλέρεηα λα απνδεκησζνύλ νη πιεγέληεο ηεο ζενκελίαο
όπσο θαη γηα λα ιάβνπλ ηελ πξνβιεπόκελε κνξηνδόηεζε νη καζεηέο ηεο Σξίηεο
Λπθείνπ.
ε όιεο ηηο αλσηέξσ εξσηήζεηο απάληεζε ν Αληηδήκαξρνο θ. Κνληνγηώξγνο
Απόζηνινο, όπσο αλαιπηηθά θαηαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά.
Ο

επηθεθαιήο

Σζαπξάδεο

ηεο

Βαζίιεηνο,

ειάζζνλνο
ηόληζε

κεηνςεθίαο,

(όπσο

Γεκνηηθόο

αλαιπηηθά

ύκβνπινο

θαηαγξάθεηαη

θ.
ζηα

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο) όηη δελ αθνξά όιν ην πνζό ηεο
ρξεκαηνδόηεζεο ηηο πιεκκύξεο. Σν θξάηνο ξίρλεη ην κπαιάθη ζηνπο Γήκνπο. Σα
κεγάια πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ δελ νθείινληαη κόλν ζηηο πιεκκύξεο, αιιά
θαη ιόγσ ιάζνπο ρσξνηαμηθνύ ζρεδίνπ. Οη επζύλεο είλαη ηεξάζηηεο. Τπάξρεη από ην
θξάηνο αλππαξμία ππνδνκήο θαη από ηελ άιιε όκσο ην θξάηνο παξνπζηάδεη
πιενλάζκαηα.
Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Κακπνύξεο Νηθόιανο, έζεζε πξνθνξηθέο
εξσηήζεηο (νη νπνίεο αλαιπηηθά θαηαγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά
ηεο ζπλεδξίαζεο) ζρεηηθά κε : α) ην ζέκα ηεο αίηεζεο ησλ ζπιιόγσλ γνλέσλ θαη
θεδεκόλσλ γηα κνξηνδόηεζε ησλ καζεηώλ ηεο ηξίηεο Λπθείνπ, ηνλίδνληαο όηη δελ έρεη
γίλεη θακηά ελέξγεηα από πιεπξάο ηνπ Γήκνπ γηα ην ζέκα απηό,(ζην ζπγθεθξηκέλν
ζέκα απάληεζε ν Αληηδήκαξρνο θ. Κνληνγηώξγνο Απόζηνινο, ν νπνίνο ηόληζε όηη από
πιεπξάο Γήκνπ έρνπλ γίλεη όιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, αιιά δπζηπρώο κεηά ηα
ζπκβάληα ζηελ Μάλδξα Αηηηθήο έρεη αιιάμεη όιν ην λνκνζεηηθό πιαίζην. Ήδε,
αλακέλνπκε από ην Τπνπξγείν λα απνζηείιεη πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, έπεηηα από
έθδνζε ζρεηηθήο ππνπξγηθήο απόθαζεο, κε ζπκβαιιόκελα κέξε ην Γήκν, ην
Τπνπξγείν, ηελ Πεξηθέξεηα θαη ην ΗΓΜΔ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη γεσινγηθή κειέηε, κε
βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο νπνίαο ζα θεξπρζεί ε πεξηνρή είηε σο πιεκκπξνπαζήο,
είηε σο θαηνιηζζαίλνπζα, γηα βγεη ζηε ζπλέρεηα ε ΚΤΑ γηα ηνπο πιεγέληεο θαη γηα ηνπο
καζεηέο. Οη γεσινγηθέο κειέηεο πνπ αλέθεξε ε θ. ακαξά δελ είλαη θαηάιιειεο,
θαζόηη είλαη παιαηέο, αιιά θαη δηόηη ην Τπνπξγείν απαηηεί λέα γεσινγηθή κειέηε θαη
δελ αξθείηαη ζε επηθαηξνπνίεζε ησλ παιηώλ κειεηώλ γηα ηηο δύν ελόηεηεο), β) ζρεηηθά
κε ην ζέκα ησλ νηθόζηησλ δώσλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη ζε
δηάθνξνπο νηθηζκνύο ηνπ Γήκνπ καο ιόγσ παιαηόηεξεο απόθαζεο Ννκάξρε
Μαγλεζίαο γηα ην ζέκα απηό (γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα δήηεζε λα ηνπ δνζεί γξαπηή
απάληεζε) θαη γ) ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ελόο δηαινγέα θάζηαλνπ, ν νπνίνο
απνηειεί πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ηνπ Γήκνπ θαη ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί από
θάπνηνπο δεκόηεο καο νη νπνίνη δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα λα έρνπλ δηθό
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ηνπο (ζην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα απάληεζε ν Αληηδήκαξρνο θ. νπιδάηνο Απόζηνινο
θαη αλέθεξε όηη απηόο βξίζθεηαη αζθαιήο ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ).
Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο, αλέθεξε
(όπσο

αλαιπηηθά

θαηαγξάθεηαη

ζηα

απνκαγλεηνθσλεκέλα

πξαθηηθά

ηεο

ζπλεδξίαζεο) ηα παξαθάησ : Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ Γήκν
καο κεηά ηελ ζενκελία. Ζ ζέζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ αληηθαηνπηξίδεη αληθαλόηεηα ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο λα πηέζεη γηα ηελ ιύζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη λα γίλεη ε
απνθαηάζηαζε ηνπιάρηζηνλ ζηα πιένλ επηθίλδπλα ζεκεία. Ο Γήκνο δελ ήζειε ηελ
βνήζεηα ηεο ΜΟΜΑ επηθαινύκελνο ην θόζηνο ησλ θαπζίκσλ πνπ απαηηνύληαλ. Έρεη
ππνινγίζεη θαλείο ην ησξηλό θόζηνο; (Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ν Αληηδήκαξρνο θ.
Ρεπαλίδεο, ελεκέξσζε όηη εγθξίζεθε ην αίηεκα ηνπ Γήκνπ θαη έζεζε ππόςε ηνπ
ζώκαηνο ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ δεηνύληαη γη’ απηό, αλαγηγλώζθνληαο
έγγξαθν ηνπ ηξαηνύ ην νπνίν θέξεη εκεξνκελία 14.6.2018). Γίλνληαη πξόρεηξεο
απνθαηαζηάζεηο. Γελ ππάξρεη θαζαξηζκόο ησλ πξαλώλ θαη εμαηηίαο απηνύ κε ηελ
ζεκεξηλή λεξνπνληή έθξαμαλ νη απιαθηέο. Γελ ππάξρεη ππγκή γηα πίεζε ησλ
θαηαζηάζεσλ νύηε πξνο ηελ Πεξηθέξεηα νύηε πξνο ην Κξάηνο. αλ Γεκνηηθόο
ύκβνπινο ζηάζεθα δίπια ζηελ Γεκνηηθή Αξρή αιιά δπζηπρώο δελ γίλεηαη ηίπνηα θαη
θάπνηε όινη ζα βξεζνύλ ελώπηνλ ησλ επζπλώλ ηνπο. Γελ ππάξρεη εμππεξέηεζε ησλ
δεκνηώλ καο. Γηα ηηο αηηήζεηο γηα ηνλ Κνηλσληθό Σνπξηζκό, έπξεπε νη δεκόηεο ηεο Γ.Δ.
Εαγνξάο λα απεπζύλνληαη ζην ΚΔΠ ζηελ Σζαγθαξάδα. Σν Κηεκαηνιόγην ιήγεη.
Θεσξώ όηη δελ ζα κπνξέζεη λα πξνιάβεη λα εμππεξεηεζεί ν θόζκνο θαη ζα κπνπλ
πξόζηηκα. Δθκεηαιιεπόκελνη ηελ θήξπμε ηνπ Γήκνπ καο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο
αλάγθεο έρνπκε πξνρσξήζεη ζαλ Γήκνο ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα δνζεί
παξάηαζε ζην Κηεκαηνιόγην; Δπίζεο ελεκεξσζήθακε όηη πνιινί δεκόηεο καο
ιακβάλνπλ κελύκαηα ζηα θηλεηά ηνπο ζρεηηθά κε ην Κηεκαηνιόγην. Πνηνο είλαη ν
απνζηνιέαο απηώλ ησλ κελπκάησλ θαη από πνύ βξέζεθαλ ηα ηειέθσλα ησλ
δεκνηώλ;
Γηα ην ίδην ζέκα

ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ, ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θ.

Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία, ηόληζε όηη πξέπεη λα δηεξεπλεζεί θαη λα δνζεί απάληεζε.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, αλέθεξε ζρεηηθά κε ην Κηεκαηνιόγην
όηη ν Γήκαξρνο έρεη πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη πηέζεηο πξνο ηελ
θπβέξλεζε,

πξνθεηκέλνπ λα δνζεί παξάηαζε

ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.

Σαπηόρξνλα αλέθεξε όκσο όηη ζα πξέπεη λα γίλεη λνκνζεηηθή ξύζκηζε, ζε αληίζεζε κε
ηελ πξνεγνύκελε παξάηαζε πνπ δόζεθε από ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία, θη σο εθ ηνύηνπ
είλαη ηδηαίηεξα δύζθνιε ε αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο. Αλέθεξε επίζεο όηη, ζεσξεί
πηζαλόηεξν ην λα δνζεί κηα επηπιένλ πεξίνδνο, θαηά ηελ νπνία δε ζα βεβαηώλνληαη ηα
πξόζηηκα ζηηο εθπξόζεζκεο δειώζεηο, παξά ην λα δνζεί παξάηαζε.
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Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Καηζηθόο Απόζηνινο, δήηεζε
ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία ΚΓΑΠ ζηνλ Γήκν καο. (Απάληεζε ν
Αληηδήκαξρνο θ. Κνληνγηώξγνο, ηνλίδνληαο όηη πξόθεηηαη γηα ηδησηηθή πξσηνβνπιία).
Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Μπξίδεο Θεόδσξνο, πξνθνξηθά (όπσο αλαιπηηθά
θαηαγξάθεηαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο) αλέθεξε ηα
παξαθάησ: Σα πξνβιήκαηα πξνϋπήξραλ ηεο πιεκκύξαο. Ζ θαηάζηαζε είλαη άζιηα. Ζ
θαηάζηαζε ζηελ πιαηεία ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο Σζαγθαξάδαο είλαη απαξάδεθηε. Σα
θάγθεια θαη ην πιαθόζηξσην είλαη θαηεζηξακκέλα. Κάπνηεο κηθξέο επεκβάζεηο ζα
κπνξνύζαλ λα έρνπλ γίλεη. Δπίζεο ην ιηζόζηξσην από ηελ πιαηεία πξνο ην
Ναλνπνύιεην είλαη δηαιπκέλν Γελ κηιάκε γηα κεγάια έξγα ή γηα πιήξεηο
απνθαηαζηάζεηο,
πξνβιεκάησλ.

αιιά

γηα

κηθξέο

επεκβάζεηο

γηα

ηελ

αληηκεηώπηζε

ησλ

Απηά ηα πξνβιήκαηα ηα εληνπίδνπκε εδώ θαη ηέζζεξα ρξόληα θαη

όθεηιε ε Γεκνηηθή Αξρή λα ηα αληηκεησπίζεη. Ήδε έρεη πξνθιεζεί αηύρεκα. αλ
κεηνςεθία, ςεθίδνπκε ηηο απνθάζεηο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, αιιά απηέο νη απνθάζεηο
δελ πινπνηνύληαη. Ζ θαηάζηαζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο ηνπιάρηζηνλ ζηελ Γ.Δ.
Μνπξεζίνπ ήηαλ θαιή. Γελ ήηαλ δηαιπκέλν ην δίθηπν όπσο ηζρπξίδεηαη ν
Αληηδήκαξρνο θ. Κνληνγηώξγνο. Δπίζεο θαη παιηόηεξα είρα επηζεκάλεη ηελ αλάγθε
επηζθεπήο ηεο ζθεπήο ηνπ θηηξίνπ θέηζνπ. Οη Κνηλόηεηεο γηαηί δελ ιεηηνπξγνύλ
πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηείηαη ν θόζκνο ; (ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα απάληεζαλ
αλαιπηηθά νη Αληηδήκαξρνη θ. Κνληνγηώξγνο θαη θ. νπιδάηνο).
Ο Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο θ. Νάλνο Παλαγηώηεο, δήηεζε άκεζα λα
γίλεη ζήκαλζε ησλ δξόκσλ ζηα ζεκεία ησλ θαηαπηώζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ
πξνθιεζνύλ αηπρήκαηα.
ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟΦΑΖ
Από ην πξαθηηθό ηεο 8εοΣαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ
Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, πνπ ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ
Γήκνπ Εαγνξάο -Μνπξεζίνπ, ζηε Εαγνξά, ηελ 19.06.2018, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 08.00
κ.κ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε
ηεο ζπλεδξίαζεο.
ηε πλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε Γεκνηηθή Τπάιιεινο θ. Σζόγθα Αηθαηεξίλε,
γηα ηε ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
ΘΔΜΑ : 16ο
πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 6524/04-06-2018 αηηήζεσο θ.
ηηβαρηή Κσλζηαληίλνπ, κε ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή πιαηάλνπ, ζηνλ νηθηζκό Αγίνπ
Ησάλλε ηνπ Γήκνπ καο.
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Ο θ. Πξόεδξνο, έζεζε ππόςε ηνπ ζώκαηνο ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 6524/04-062018 αίηεζε ηνπ θ. ηηβαρηή Κσλζηαληίλνπ ηνπ Υαξάιακπνπ κε ηελ νπνία δεηείηαη λα
πξνβεί ν Γήκνο ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ θνπή πιαηάλνπ ζηελ είζνδν ηνπ
νηθηζκνύ Αγίνπ Ησάλλε , ιόγσ επηθηλδπλόηεηαο γηα ηελ νηθία ηνπ.
Καηόπηλ, ν θ. Πξόεδξνο πξόηεηλε ζην ζώκα λα γίλεη δεθηή ε αίηεζε θαη λα
πξνρσξήζεη άκεζα ν Γήκνο ζηελ θνπή ηνπ πιαηάλνπ, ζε ζπλελλόεζε κε ην
Γαζαξρείν Βόινπ θαη θάιεζε ην ζώκα ζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία, πξνθεηκέλνπ λα
απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο.
Τπέρ ηεο έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 6524/04-06-2018 αηηήζεσο θ.
ηηβαρηή Κσλζηαληίλνπ θαη ζηελ άκεζε θνπή ηνπ πιαηάλνπ ζε ζπλελλόεζε κε ην
Γαζαξρείν, ζύκθσλα κε ηελ πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ,
ςήθηζαλ όινη νη παξόληεο Γεκνηηθνί ύκβνπινη, ήηνη:
Ο Αληηδήκαξρνο θ. νπιδάηνο Απόζηνινο, ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ.
Υηώηεο Γεκήηξηνο, ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία, ν Αληηδήκαξρνο
θ. Κνληνγηώξγνο Απόζηνινο, ν Αληηδήκαξρνο θ. Μαξγαξίηεο Κσλζηαληίλνο, νη
Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Βαζηαξδήο Κσλζηαληίλνο, θ. Γαξπθάιινπ Αλαζηάζηνο, θ.
Κανπλάο Βαζίιεηνο, ν Αληηδήκαξρνο θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο, ν Γξακκαηέαο ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Κνπηζειίλεο Πξνθόπηνο, νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.
Εαθείξεο Γεώξγηνο, θ. Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο θαη θ. Κνπξειάο Σξηαληάθπιινο.
Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη

θ. ακαξά Μαξία, θ. Μπξίδεο Θεόδσξνο, θ. Καηζηθόο

Απόζηνινο, θ. Κακπνύξεο Νηθόιανο, θ. Δπαγγέινπ Νηθόιανο
Γεκήηξηνο- Μαξίλνο, απνρώξεζαλ

θαη

θ. Υηώηεο

από ηελ ζπλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο

ελεκέξσζεο, πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε :
Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 6524/04-06-2018 αίηεζε ηνπ θ. ηηβαρηή Κσλζηαληίλνπ
ηνπ Υαξάιακπνπ
Σ’ απνηειέζκαηα ηεο νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο
Σηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ
1. Απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 6524/04-06-2018 αίηεζε ηνπ θ. ηηβαρηή
Κσλζηαληίλνπ.
2. Ο Γήκνο λα πξνρσξήζεη ζηελ άκεζε θνπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιαηάλνπ, ζε
ζπλελλόεζε κε ην αξκόδην Γαζαξρείν Βόινπ.
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Ζ απόθαζε ασηή πήρε αρηζκό 297/2018.
Αθνύ αλαγλώζζεθε θαη ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΣΑ ΜΔΛΖ

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)
ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ,06.07.2018
O ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ
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