
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ 
 
 
Απόσπασµα από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής 
∆ιαβούλευσης ∆ήµου Στυλίδας. (Αρ. Απ.: 2/2016) 
 
Θέµα: «Γνωµοδότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο σχετικά µε το Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2017»  
 
Στη Στυλίδα, σήµερα 21/10/2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 µ.µ. συνήλθε σε 
δηµόσια τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Στυλίδας, η ∆ηµοτική Επιτροπή 
∆ιαβούλευσης, ύστερα από την υπ’ αριθ.: 10875/13-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε µέλος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 76 του 
Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας 
διάταξης.  
 
Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης ο Αντιδήµαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής κ. 
Καρακώστας Ιωάννης διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) µελών ήταν παρόντα 
Οκτώ ( 8 ) µέλη (θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία, µετά την έλλειψη απαρτίας της 
συνεδρίασης της 20/10/2016, Άρθρο 76, παράγραφος 3, Ν. 3852/2010), ως κάτωθι: 
 

Παρόντα Μέλη Απόντα Μέλη 
1. Αντιδήµαρχος – Πρόεδρος ∆.Ε.∆. (κ.   
    Καρακώστας Ιωάννης)  

1. Αλεξίου Κωνσταντίνος – Παρασκευάς  
2. Ανδρούτσου Θεοδώρα του Νικολάου 

2. Αντωνόπουλος Ιωάννης του Χρήστου        3.   Βελεσιώτης Ζήσης του Γεωργίου 
3. Αυγέρη Σοφία του ∆ηµητρίου 
4. ∆ιβριώτης Ευάγγελος του Χρήστου 

       4.   Γεωργακόπουλος Σωτήριος του 
Κωνσταντίνου 

5. Κασσαράς Κωνσταντίνος του Χαραλάµπους 5. Γκλέτσος Απόστολος του Ιωάννη 
6. Κούτρα Αικατερίνη του ΄Αγγελου 
7. Σύρµος Ιωάννης του Αλεξάνδρου 

6. Γρηγορίου Κωνσταντίνος του 
∆ηµητρίου 

8. Φλέγγας ∆ηµήτριος του Αναστασίου 7. ∆ηµητρίου Χριστίνα του Κων/νου 
 8. ∆ιβριώτης Αλέξανδρος του Αριστείδη 
 9. ∆ιαµαντάκης Αθανάσιος του 

∆ηµητρίου 
 10. Ζωγάκης Ιωάννης του Γεωργίου 
 11. Καγιάρας Ευθύµιος του ∆ηµητρίου 
 12. Καραγκούνης Γρηγόριος του 

Γεωργίου 
13. Καρβελάς ∆ηµήτριος του Ιωάννη 
14. Κόρδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου 
15. Κωνσταντίνου Ευάγγελος του 

Σεραφείµ 
16. Λουϊζου-Πουρνάρα Αλεξάνδρα του 

Παρασκευά 
 17. Νασόπουλος ∆ηµήτριος του Ιωάννη 
 18. Νιώρας Ευάγγελος του Ταξιάρχη 
 19. Χαρµαντζής Κωνσταντίνος του 

Ιωάννη 
(κλήθηκαν νόµιµα) 

  
  
  
  
  

 
  Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν η κ. Καραγεώργου Αναστασία, υπάλληλος του ∆ήµου 
Στυλίδας, για την τήρηση των πρακτικών. και ο κ. Καυκάς Σταύρος, υπάλληλος της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Στυλίδας για την εισήγηση του θέµατος. 



 
 
                                       ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 
 
ΘΕΜΑ: «Γνωµοδότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε το Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2017 του ∆ήµου Στυλίδας» 
 
Ο κ. Καυκάς, Σταύρος, υπαλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Στυλίδας, εισηγήθηκε 
το θέµα και παρουσίασε µε αναλυτική αναφορά το Τεχνικό Πρόγραµµα Εκτελεστέων ΄Εργων 
Προµηθειών και Εργασιών έτους 2017 του ∆ήµου Στυλίδας, προκειµένου στη συνέχεια η 
∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης να γνωµοδοτήσει επ΄ αυτού προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο . 
 
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Αντιδήµαρχος κ. Καρακώστας Ιωάννης  ο οποίος έκανε σύντοµη 
αναφορά στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στις οικονοµικές δυνατότητες του δήµου. 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση έγινε τοποθέτηση των µελών µε τις προτάσεις τους επί του 
Τεχνικού Προγράµµατος εκτελεστέων έργων – προµηθειών και εργασιών έτους 2017 ως 
κάτωθι: 
 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ 
 
κ. Φλέγγας  ∆ηµήτριος:   Να δοθεί προτεραιότητα  από τα νέα έργα-µελέτες ∆ήµου Στυλίδας 
                                           στην οδοποιϊα (Α/Α 1.2.5)   (5). Επούλωση λακουβών ∆ηµοτικής  
                                           Κοινότητας  Στυλίδας 
κ. ∆ιβριώτης Ευάγγελος: Να δοθεί προτεραιότητα από τα νέα έργα – µελέτες ∆ήµου  
                                           Στυλίδας στην Ύδρευση – Άρδευση – Αποχέτευση (Α/Α 1.2.2) 
                                           (5) «Κατασκευή φρεατίων στη κεντρική πλατεία της ∆ηµοτικής 
                                           Κοινότητας Στυλίδας» και να γίνει συντήρηση αυτών 
κ. Σύρµος Ιωάννης:         Να δοθεί προτεραιότητα από τα νέα έργα-µελέτες ∆ήµου Στυλίδας 
                                           στα Σχολικά (α/α 1.2.3.) 
. 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΙΝΑΙΩΝ: 
 
κ. Κασσαράς Κωνσταντίνος: Από τα νέα έργα – µελέτες ∆ήµου Στυλίδας 
                                                α) Στην (Οδοποιϊα Α/Α 1.3.5) να χρηµατοδοτηθεί από ΣΑΤΑ 
                                                    η «Ολοκλήρωση αντιµετώπισης κατολισθητικών φαινοµένων  
                                                    στην ανατολική πλευρά της Τ.Κ. Ραχών» (6) 
                                               β) Στην Ύδρευση-Άρδευση-Αποχέτευση (Α/Α 1.3.2.)  
                                                    Να ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2017 

-  «Κατασκευή Υδρευτικής γεώτρησης στη Τ.Κ. Ραχών» διότι. 
                                                     στη Τ.Κ. υπάρχει έλλειψη νερού ύδρευσης τους  
                                                     καλοκαιρινούς µήνες.                                                       

- Να γίνει επέκταση του δικτύου άρδευσης στη Τ.Κ. Ραχών 
κ. Κούτρα Αικατερίνη:          Στα νέα έργα – µελέτες ∆ήµου Στυλίδας 
                                            Στην Ύδρευση-Άρδευση-Αποχέτευση (1.3.2.) 
                                            α) Να συµπεριληφθεί Κατασκευή-Ανακατασκευή δεξαµενής  
                                                ύδρευσης στη Τ.Κ. Αχινού. 
                                            β) Στην Οδοποιϊα (1.3.5) 
                                                1. Εσωτερική Οδοποιϊα Καραβοµύλου να γίνει  
                                                    ασφαλτόστρωση του δρόµου σύνδεσης Π.Ε.Ο Λαµίας- 
                                                    Βόλου µε ΠΑΘΕ (από το σηµείο βόρεια του Κρεοπωλείου 
                                                    Πασπάλη  µέχρι το σηµείο σύνδεσης µε ΠΑΘΕ) 
κ. Αντωνόπουλος Ιωάννης: Στα νέα έργα – µελέτες ∆ήµου Στυλίδας 
                                                Στην Οδοποιϊα (1.3.5.)  

1. Στην εσωτερική οδοποιϊα Καραβοµύλου να ενταχθεί στο 
Τεχνικό Πρόγραµµα Ασφαλτόστρωση Παραλιακού δρόµου 
Καραβοµύλου (τρίµα) 

2. Να δοθεί προτεραιότητα Πλακόστρωση Παραλιακού 
µετώπου Παραλίας Καραβοµύλου 
Να συµπεριληφθεί το κοµµάτι του Παραλιακού µετώπου 
µέχρι το µύτικα  που φτάνει στην ιδιοκτησία του δήµου. 

- Να γίνει Σήµανση – Πινακίδες στους κόµβους από και 
προς Εθνική Οδό για Τ.Κ. Καραβοµύλο. 



 
 
 
                           
 

Κ. Αυγέρη Σοφία:                   Στα νέα έργα – µελέτες ∆ήµου Στυλίδας 
                                              Στα Σχολικά 1.3.3. 

1. Συντήρηση Σχολικών Μονάδων ∆.Ε. Εχιναίων να 
προστεθεί «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Α΄ 
Νηπιαγωγείου Εχιναίων» στη Παραλία Ραχών 

 
 
Πρόταση κ. Σύρµου Ιωάννη  που αφορά έργα σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες του 
∆ήµου: 
                                                   Στα νέα έργα – µελέτες ∆ήµου Στυλίδας 
                                                 -  Στα σχολικά όλων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων να εξευρεθεί 
                                                    τρόπος χρηµατοδότησης του δήµου από ∆ηµόσιες 
                                                    Επενδύσεις 

-  Να ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα «∆ιάνοιξη του δρόµου 
   από Ταβέρνα Ζουγανέλη προς Κουβέλα και καθαρισµός  
   από  βλάστηση βάτα κλπ. (Τ.Κ. Καραβοµύλου και Αχινού) 
-  Το νερό που υπάρχει στο σηµείο εκείνο από το «Βελά» να 
   αξιοποιηθεί – χρησιµοποιηθεί για άρδευση. 
- Να γίνει τοιχείο αντιστήριξης του Παραλιακού δρόµου Αγίας  
   Μαρίνας – Βασιλικής µε όλες τις νόµιµες διαδικασίες. 
- Να γίνει διάνοιξη Παραλιακού δρόµου Πλατανιά ΚΑΑΥ 
  (Τ.Κ. Αχινού) 
-  Να γίνουν ∆ιανοίξεις Παραλιακών Οδών γενικά σε όλο το  
   ∆ήµο. 
- Να γίνει Νοµιµοποίηση Αυθαιρέτων ∆ηµοτικών ∆ηµοσίων 
   κτιρίων του δήµου. 
- Να γίνεται ενηµέρωση των δηµοτών από δειγµατοληψίες  
  Νερού ύδρευσης 
 

 
   Το σώµα αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Άρθρου 76 του Ν. 
3852/2010 και µετά από διαλογική συζήτηση, γνωµοδότησε ότι καλώς έχει το 
προτεινόµενο τεχνικό πρόγραµµα, εκτελεστέων έργων – προµηθειών – εργασιών που 
παρουσιάσθηκε και πρότεινε να ληφθούν υπόψη από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά την 
κατάρτιση και ψήφιση του τεχνικού προγράµµατος εκτελεστέων έργων – προµηθειών 
– εργασιών  έτους 2017, τα ανωτέρω. 
 
   Μετά το τέλος της συνεδρίασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο, αφού θεωρήθηκε 
και εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο, υπογράφεται από τον ίδιο και από τα µέλη της ∆ηµοτικής  
Επιτροπής ∆ιαβούλευσης. 

. 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Ε∆ 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 
 

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 


