
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ 
 

Απόσπασµα από το πρακτικό 2/2015 της συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής 
∆ιαβούλευσης ∆ήµου Στυλίδας. 
 

Αριθ. Απόφασης: 2/2015 
 

Θέµα: «Γνωµοδότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (2014 -2019) του ∆ήµου Στυλίδας (άρθρο 76 
παρ.2α Ν.3852/2010)» 
 
Στη Στυλίδα σήµερα, την  11η Φεβρουαρίου 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε 
δηµόσια τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Στυλίδας, η Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, 
ύστερα από την υπ’ αριθ.: 1059/03-02-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που 
επιδόθηκε σε κάθε µέλος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 76, παράγραφος 2α, του Ν. 
3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας 
διάταξης.  
 
Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης ο Πρόεδρος, Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου 
Κωνσταντίνος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) µελών ήταν παρόντα τα 
δεκαπέντε (15) µέλη ως κάτωθι: 
 

Παρόντα Μέλη Απόντα Μέλη 
1. Αντιδήµαρχος –Πρόεδρος ∆.Ε.∆.  (κ. 
Χριστοδούλου Κωνσταντίνος) 
2. Ανδρούτσου Θεοδώρα Νικολάου 
3. Αντωνόπουλος Ιωάννης του Χρήστου 
4. Γεωργακόπουλος Σωτήριος του 
Κων/νου 
5. Γρηγορίου Κωνσταντίνος του ∆ηµητρίου 
6. ∆ιβριώτης Ευάγγελος του Χρήστου 
7. Ζωγάκης Ιωάννης του Γεωργίου 
8. Καγιάρας Ευθύµιος 
9. Κούτρα Αικατερίνη του Αγγέλου 
10. Νασόπουλος ∆ηµήτριος του Ιωάννη 
11. Σύρµος Ιωάννης του Αλεξάνδρου 
12. Φλέγγας ∆ηµήτριος του Αναστασίου 
13. ∆ιαµαντάκης Αθανάσιος του ∆ηµητρίου 
14. Καρβελάς ∆ηµήτριος του Ιωάννη 
15. Κόρδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου 

 

1. Αλεξίου Κωνσταντίνος-Παρασκευάς 
2. Αυγέρη Σοφία του ∆ηµητρίου 
3. Βελεσιώτης Ζήσης 
4. Γκλέτσος Απόστολος του Ιωάννη 
5. ∆ηµητρίου Χριστίνα 
6. Καραγκούνης Γρηγόριος του Γεωργίου 
7. Λουΐζου – Πουρνάρα Αλεξάνδρα 
8. Μπακάκος Χρήστος του Γεωργίου 
9. Νιώρας Ευάγγελος του Ταξιάρχη 
10. Κασσαράς Κωνσταντίνος του 
Χαραλάµπους 
11. Κωνσταντίνου Ευάγγελος του Σεραφείµ 
12. Χαρµαντζής Κωνσταντίνος του Ιωάννη 
 

 
 
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του ∆ήµου 
Στυλίδας, για την τήρηση των πρακτικών. 
 

Με την έναρξη της συνεδρίασης το λόγο, έλαβε ο Αντιδήµαρχος κος Χριστοδούλου 
Κωνσταντίνος, Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, ο οποίος ενώπιον των 
παρευρισκοµένων µελών είπε τα εξής: 
 

Κατά την παρ.2α του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης 
γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα 
προγράµµατα δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό πρόγραµµα του 
δήµου. 
 



Στο άρθρο 7 της απόφασης 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 τεύχος Β') ΥΠ.ΕΣ., 
ορίζονται τα εξής: 
"Για την κατάρτιση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση και αναθεώρηση των 
Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των Ετήσιων Προγραµµάτων ∆ράσης της 
δηµοτικής περιόδου 2014-2019 δύναται να γίνει χρήση των οδηγών κατάρτισης 
επιχειρησιακού προγράµµατος ΟΤΑ α' βαθµού και παρακολούθησης, αξιολόγησης 
επικαιροποίησης και αναθεώρησης του επιχειρησιακού προγράµµατος ΟΤΑ α' βαθµού της 
δηµοτικής περιόδου 2010-2014. 
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι οι ανωτέρω οδηγοί δεν εναρµονίζονται µε νεώτερες 
κανονιστικές διατάξεις η εναρµόνιση γίνεται µετά από σχετική ενηµέρωση και έγγραφη οδηγία 
του Υπουργού Εσωτερικών." 
 
Σύµφωνα µε τις παρ.1 έως 4 του άρθρου 2 του Π.∆. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος 
Α’) όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 2 του Π.∆.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α') 
ορίζονται τα εξής: 
"1. Η αρµόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήµου, υπηρεσία επί θεµάτων 
προγραµµατισµού συγκεντρώνει τα απαιτούµενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήµου, των 
νοµικών προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις των συµβουλίων των δηµοτικών ή τοπικών 
κοινοτήτων του δήµου προς την εκτελεστική επιτροπή σχετικά µε την υφιστάµενη κατάσταση 
και τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήµου και συντάσσει σχέδιο 
στρατηγικού σχεδιασµού του δήµου, το οποίο υποβάλλει στην εκτελεστική επιτροπή.  
2. Η εκτελεστική επιτροπή, πριν εισηγηθεί το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού στο δηµοτικό 
συµβούλιο, συνεργάζεται µε τους όµορους δήµους για τη διασφάλιση του συντονισµού των 
δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν διαδηµοτικών συνεργασιών.  
3. (2). Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού στο δηµοτικό 
συµβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. 
4. (3).Το εγκεκριµένο από το δηµοτικό συµβούλιο κείµενο στρατηγικού σχεδιασµού, 
τίθεται προς συζήτηση στη ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης (άρθρο 76 ν.3852/2010), 
και παράλληλα δηµοσιοποιείται για διαβούλευση τουλάχιστον επί δύο (2) εβδοµάδες, 
µε καταχώρηση στην ιστοσελίδα του δήµου, καθώς και µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο. 
Κατά τη διάρκεια της δηµοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά." 
 
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις η εκτελεστική επιτροπή µε την υπ’ αριθ. 1/2015 απόφασή 
της εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο στρατηγικού 
σχεδιασµού του επιχειρησιακού προγράµµατος του ∆ήµου Στυλίδας έπειτα από τη σύνταξη 
του σχεδίου από την υπηρεσία προγραµµατισµού η οποία έλαβε υπόψη της στοιχεία από τις 
υπηρεσίες του δήµου, των νοµικών προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις των 
συµβουλίων των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήµου. 
 
Κατόπιν αυτών το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθ. 5/2015 απόφασή του ενέκρινε το 
κείµενο του στρατηγικού σχεδιασµού όπως του υποβλήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή 
και στη συνέχεια το δηµοσιοποίησε µε καταχώρηση στην ιστοσελίδα του δήµου για 
διαβούλευση. 
 
Επί του εγκεκριµένου σχεδίου στρατηγικού σχεδιασµού καλείται να συζητήσει η 
∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης προκειµένου να θέσει τις προτάσεις της ώστε να 
συνταχθεί το σχέδιο του επιχειρησιακού προγράµµατος κατά τις διατάξεις της παρ. 7 
του άρθρου 2 του Π.∆. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκε 
µε την παρ. 6 του άρθρου 2 του Π.∆.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α'). 
 
Ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Στυλίδας κάλεσε όλα τα 
µέλη να εκφέρουν τις απόψεις τους σχετικά µε τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή και τα 
έργα που πρέπει να εκτελεστούν. 
 
Οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και οι δηµότες- µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής 
∆ιαβούλευσης εξέφρασαν τις απόψεις τους και διατύπωσαν γνώµες επί του ανωτέρω θέµατος 
ως εξής: 
Ο κος Αντωνόπουλος Ιωάννης παίρνοντας το λόγο ρώτησε: «εάν για το λιµάνι της Στυλίδας, 
υπάρχει η υποδοµή να αξιοποιηθεί, δηλαδή να δηµιουργηθεί µία ακτοπλοϊκή γραµµή (ferry 
boat) για µία τουλάχιστον φορά κάθε µήνα, που θα συνδέεται µε τις Σποράδες, ούτως ώστε 
να αναπτυχθεί τουριστικά η περιοχή». 
Στη συνέχεια ο κος Σύρµος Ιωάννης, ως εκπρόσωπος του λιµενικού ταµείου και µέλος της 
∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, απαντώντας είπε ότι: «αυτό είναι θέµα των 
επιχειρηµατιών, η υποδοµή υπάρχει και µπορεί να γίνει και εκβάθυνση του λιµανιού. Όµως 
συνέχισε λέγοντας ότι δεν υπάρχει επιχειρηµατικό ενδιαφέρον γιατί υπάρχει ακτοπλοϊκή 



γραµµή στην Γλύφα, στον Άγιο Κωνσταντίνο και στην Αρκίτσα. Οι ενέργειες αυτές συνέχισε 
έπρεπε να είχαν γίνει πριν, γι’ αυτό είχα προτείνει να υπάρξει ακτοπλοϊκή γραµµή προς τον 
Άγιο Κωνσταντίνο, µέσω µίας αναλογιστικής µελέτης η οποία θα προσδιόριζε το κόστος».  
Στη συνέχεια ο κος Αντωνόπουλος είπε ότι: «πρέπει να γίνει ασφαλτόστρωση στη δυτική 
πλευρά της πλαζ του Καραβοµύλου. Είναι µία απόσταση είπε, γύρω στα πεντακόσια µε 
εξακόσια µέτρα. Η µόνη παραλία συνέχισε που δεν έχει άσφαλτο είναι του Καραβοµύλου». 
Στη συνέχεια πήρε το λόγο κος Φλέγγας ∆ηµήτριος και ρώτησε πως µπορεί να επιτευχθεί η 
στήριξη των ατόµων µε ειδικά προβλήµατα (π.χ. ηλικιωµένοι, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ) καθώς και η 
δηµιουργία νέων Κέντρων Υγείας.  
Η κα Φύκα Ιωάννα, επιστηµονική συνεργάτης του ∆ηµάρχου Στυλίδας, απαντώντας είπε ότι 
αυτό θα γίνει περιφερειακά και συνέχισε λέγοντας ότι το επιχειρησιακό πρόγραµµα είναι 
στρατηγικός σχεδιασµός και στόχοι. 
Ο κος Φλέγγας είπε ότι: «η ρύπανση από τις βιοµηχανίες (π.χ. ελαιοτριβεία, εργοστάσια) 
δηµιουργούν σοβαρό πρόβληµα στο περιβάλλον και ρώτησε πως µπορεί να γίνει ο έλεγχος 
της ρύπανσης από τις βιοµηχανίες». 
Ο Αντιδήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης είπε ότι: «ο ∆ήµος δεν µπορεί 
να ελένξει αν τα ελαιοτριβεία προκαλούν ρύπανση». 
Στη συνέχεια ο κος Φλέγγας είπε ότι: «Η αναβάθµιση των λιµανιών και η ενίσχυσης της 
λειτουργίας τους ως µαρίνες, δεν υφίσταται, διότι είναι αλιευτικά καταφύγια». 
Ο κος Σύρµος απαντώντας είπε ότι: «Λιµάνια δεν υπάρχουν εκτός από αυτό της Στυλίδας, τα 
υπόλοιπα είναι όλα αλιευτικά καταφύγια. Η δηµιουργία λιµανιών είπε, άπτεται του λιµενικού 
ταµείου. ∆εν υπάρχουν καν άδειες συνέχισε. Τα αλιευτικά καταφύγια δεν είναι συµφέροντα. 
Πρέπει να γίνει χερσαία ζώνη».  
Στη συνέχεια ο κος Γρηγορίου Κωνσταντίνος, πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Στυλίδας, 
είπε ότι οι προτάσεις του, είναι οι εξής:  «η Επιτροπή ∆ιαβούλευσης πρέπει να γνωµοδοτεί για 
θέµατα άµεσης προτεραιότητας». 
Στη συνέχεια ο κος Γρηγορίου Κωνσταντίνος, πρόσθεσε: «θα µιλήσω, ως πρόεδρος του 
εµπορικού συλλόγου και θα αναφέρω τα εξής προβλήµατα: α) οι είσοδοι της πόλης πρέπει να 
διαµορφωθούν β) τα πεζοδρόµια να διορθωθούν γ) ο φωτισµός των κεντρικών οδών πρέπει 
να είναι επαρκής δ) πρέπει να γίνουν ασφαλτοστρώσεις να διορθωθούν λακούβες κλπ. και ε) 
να αποµακρυνθούν τα κλειστά περίπτερα». 
Κατόπιν το µέλος της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης κος ∆ιαµαντάκης Αθανάσιος ρώτησε το εξής: 
«αν για την περιοχή «Σαπουνόρεµα», έχει γίνει µελέτη αναφορικά µε τη δηµιουργία 
φραγµάτων». 
Η κα Φύκα Ιωάννα, επιστηµονική συνεργάτης του ∆ηµάρχου Στυλίδας, απαντώντας είπε ότι 
το κόστος είναι γύρω στα 10.000.000 € και ότι υπάρχουν µόνο προµελέτες, όπως για την Τ.Κ. 
Σπαρτιάς. 
Η κα Κούτρα Αικατερίνη συνέχισε λέγοντας ότι: «έχω να κάνω δύο επισηµάνσεις, µία ειδική 
και µία γενική: 
Α. Ειδική επισήµανση: 
Στη σελίδα 15 και στο µέτρο 3.2. «Μεταποίηση – Τυποποίηση», οι ενότητες 3.2.1. και 3.2.5. 
έχουν ακριβώς τον ίδιο στόχο και συγκεκριµένα την «προώθηση καθετοποιηµένης 
ελαιοπαραγωγής, τυποποίηση προϊόντων ελιάς και δηµιουργία φορέα προώθησης του 
προϊόντος». Επίσης, ως αρµόδιες υπηρεσίες, στο 3.2.1. αναφέρονται το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και το Τµήµα Οικονοµικής Ανάπτυξης και στο 3.2.5. το Τµήµα Οικονοµικής 
Ανάπτυξης. 
Ερώτηση: Αν η επανάληψη του ίδιου στόχου οφείλεται σε παραδροµή, µήπως στο 3.2.5. δεν 
αναφέρεται κάποιος στόχος; 
Απαντώντας η κα Φύκα Ιωάννα, επιστηµονική συνεργάτης του ∆ηµάρχου Στυλίδας, είπε ότι: 
«η ενότητα 3.2.1. είναι ο προγραµµατισµός και η ενότητα 3.2.5. είναι υλοποίηση». 
Β. Γενική επισήµανση: 
η κα Κούτρα Αικατερίνη, συνέχισε λέγοντας ότι: «Ο στρατηγικός σχεδιασµός περιλαµβάνει το 
σύνολο των πλεονεκτηµάτων και των αναγκών στο ∆ήµο µας. 
Επισήµανση: Για να µη µείνει όµως «απλώς στα χαρτιά» θα πρέπει, όταν πάρει τη µορφή 
επιχειρησιακού προγράµµατος, να περιλαµβάνει λεπτοµερώς: 

1. Την ιεράρχηση των πρωτοβουλιών σε χρονικά πλαίσια µε βάθος πενταετίας. 
2. Τους απαιτούµενους πόρους κάθε δράσης 
3. Το ανθρώπινο δυναµικό που θα φέρει εις πέρας κάθε ενότητα του προγράµµατος. 

Τέλος η κα Κούτρα Αικατερίνη είπε ότι: «το επιχειρησιακό πρόγραµµα 2014 – 2019, είναι από 
τα πιο καλά προγράµµατα που έχουν συνταχθεί έως σήµερα». 
Στη συνέχεια πήρε το λόγο το µέλος της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης κος ∆ιβριώτης Ευάγγελος 
λέγοντας ότι: «ένα σοβαρό πρόβληµα για την πόλη της Στυλίδας, είναι η δεξαµενή ύδρευσης. 
Το πόσιµο νερό δεν είναι καλό συνέχισε». 
Ο αντιδήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης κος Χριστοδούλου 
Κωνσταντίνος είπε ότι: «όλες οι αναλύσεις που έγιναν έδειξαν ότι το νερό είναι καλό». 



Ο κος ∆ιβριώτης παίρνοντας ξανά το λόγο είπε ότι: «εκτός του προβλήµατος του νερού, 
υπάρχει και διαρροή νερού από τη δεξαµενή ύδρευσης µε αποτέλεσµα τα νερά να 
εισέρχονται µέσα στα σπίτια. Το πρόβληµα είναι χρόνιο. Οι αγωγοί είναι σε άθλια κατάσταση, 
γι’ αυτό πρέπει να αλλαχθούν. Η κατασκευή της συγκεκριµένης δεξαµενής, χρονολογείται από 
το 1893». 
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κος Καγιάρας Ευθύµιος και είπε: «στον άξονα 4 και στο Μέτρο 
4.1. αναφέρονται νοµικά πρόσωπα. Ποια είναι αυτά;». 
 Απαντώντας η κα Φύκα Ιωάννα, επιστηµονική συνεργάτης του ∆ηµάρχου Στυλίδας, είπε ότι: 
«νοµικά πρόσωπα είναι µόνο οι σχολικές επιτροπές». 
Σε ερώτηση για τα αδέσποτα σκυλιά, ο Αντιδήµαρχος κος Χριστοδούλου είπε ότι: «δεν 
εγκρίθηκε σχετικό κονδύλιο από το Υπουργείο Εσωτερικών». 
Ο κος Καγιάρας Ευθύµιος ρώτησε: «τι είναι το µέτρο 4.1.2., του Άξονα 4, που αναφέρεται στη 
στελέχωση υπηρεσιών Ν.Π.∆.∆. κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης;». 
Απαντώντας η κα Φύκα, είπε ότι: «είναι τα κονδύλια για την αντιµετώπιση της φτώχειας 
(κοινωνικό παντοπωλείο) που θα πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας για να καλυφθούν βιοτικές ανάγκες, όπως οι ανάγκες σε τρόφιµα. ∆εν υπάρχει 
βέβαια, συνέχισε, το κατάλληλο προσωπικό για τη στελέχωση αυτών των υπηρεσιών». 
Ο κος Καγιάρας Ευθύµιος, παίρνοντας ξανά το λόγο, ρώτησε αν: «οι δράσεις, στα Μέτρο 
4.2.1. και 4.2.2. κ.λ.π., θα γίνονται µε προµήθειες και αναθέσεις ή µε διαγωνισµούς;». 
Στη συνέχεια ο κος Καγιάρας Ευθύµιος, είπε ότι: «Το συνεργείο του ∆ήµου θα µπορούσε να 
φύγει από εκεί που βρίσκεται και να εγκατασταθούν εκεί τα γραφεία του εµπορικού συλλόγου 
Στυλίδας. Σε τοπικό επίπεδο, όµως θα µπορούσε να γίνει ένα µεγάλο πολυκατάστηµα, µε 
µικρότερα υποκαταστήµατα που θα στεγάσουν όλους τους επιχειρηµατίες της περιοχής». 
Ο Αντιδήµαρχος είπε ότι: «µπορεί ο ∆ήµος εφόσον υπάρξουν προτάσεις να το παραχωρήσει 
σε κάποιον ιδιώτη. Ο δήµος δεν έχει τα χρήµατα να το κάνει». 
Ο κος Γεωργακόπουλος Σωτήριος είπε ότι: “µπορεί η λαϊκή αγορά να γίνεται στο χώρο που 
είναι το συνεργείο του ∆ήµου, εφόσον υπάρξει επενδυτής για να το αξιοποιήσει». 
Στη συνέχεια παίρνοντας το λόγο η κα Ανδρούτσου Θεοδώρα είπε ότι: «πρέπει να γίνει 
πεζοδρόµηση των παραλιακών δρόµων στην παραλία Ραχών που είναι τουριστικό χωριό». 
Ο κος Ζωγάκης Ιωάννης, ρώτησε για το αλιευτικό Καραβοµύλου. 
 Απαντώντας η κα Φύκα, είπε ότι: «περιµένουµε την τελευταία µελέτη και µετά ψάχνουµε 
χρηµατοδότηση». 
Στη συνέχεια, κος Ζωγάκης Ιωάννης, ρώτησε «τι γίνεται µε την αξιοποίηση του στρατοπέδου 
που βρίσκεται, δίπλα στην Τ.Κ.: Καραβοµύλου;» και «τι γίνεται µε το εργοστάσιο του 
Φαρµάκη, στον Αχινό, που έχει αγοραστεί από το ∆ήµο και το ερειπωµένο σπίτι που 
βρίσκεται εντός του οικοπέδου;». 
«Θα µπορούσε συνέχισε, ο κος Ζωγάκης να αξιοποιηθεί, κάνοντας για παράδειγµα κάποια 
γραφεία του ∆ήµου». 
Στη συνέχεια ο κος Σύρµος Ιωάννης, παίρνοντας το λόγο ρώτησε: «αν υπάρχει µελέτη για 
αιολικό πάρκο;». 
Απαντώντας η κα Φύκα, είπε ότι: «δεν υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και υπάρχει δυσκολία 
στη χορήγηση των αδειών». 
Στη συνέχεια ο κος Σύρµος πρότεινε «τη δηµιουργία παιδικών κατασκηνώσεων σε κάποιο 
δηµοτικό χώρο, µε εξεύρεση επενδυτή, µέσω συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα 
(Σ∆ΙΤ)». 
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κος Φλέγγας ∆ηµήτριος και πρότεινε: «τη δηµιουργία σύνθετων 
µονάδων για την αφαλάτωση του νερού (ύδρευση, άρδευση) και υδατοδροµίων». 
Ο κος Κόρδης Γεώργιος είπε τα εξής: «εσωτερική οδοποιία, αγροτική οδοποιία, 
ηλεκτροφωτισµός και εγκαταλειµένα οχήµατα, είναι τα προβλήµατα που πρέπει να 
επιλυθούν». 
Ο κος Νασόπουλος ∆ηµήτριος είπε ότι: «για την Παραλία Ραχών, πρέπει να γίνει 
πεζοδρόµηση και προς τις δύο κατευθύνσεις, µέχρι τον «Άγιο Γρηγόριο. Επίσης είπε ότι 
πρέπει να εξευρεθούν και κάποια οικόπεδα, που θα χρησιµοποιηθούν ως πάρκινγκ». 
Ο Αντιδήµαρχος κος Χριστοδούλου, είπε ότι: «αυτό είναι θέµα του Τοπικού Συµβουλίου και 
ανάγεται στις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, για τις οποίες η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
γνωµοδοτεί και κατόπιν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει». 
Στη συνέχεια ο κος Νασόπουλος ∆ηµήτριος, ρώτησε αν: «θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν οι 
κατασκηνώσεις του κ. «Μπούκαλη;»». 
Τέλος το µέλος της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης κος Καρβελάς ∆ηµήτριος, ρώτησε: «αν θα γίνει 
ανόρρυξη κάποιας γεώτρησης στις Ράχες;». 
Ο Αντιδήµαρχος κος Χριστοδούλου, είπε ότι: «είναι στο πρόγραµµα όπως και για τον Αχινό.» 
 
  Το σώµα αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Άρθρου 76 του Ν. 
3852/2010 µετά και από διαλογική συζήτηση  
  



 Γνωµοδότησε ότι καλώς έχει το προτεινόµενο σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού 
επιχειρησιακού προγράµµατος (2014 – 2019) του ∆ήµου Στυλίδας που παρουσιάσθηκε 
και πρότεινε να ληφθούν υπόψη από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά την κατάρτιση και 
ψήφιση του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασµού επιχειρησιακού προγράµµατος 2014 - 
2019, τα ανωτέρω. 
   
Οι ανωτέρω γνώµες και απόψεις να προωθηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το οποίο 
είναι αρµόδιο να αποφασίσει για την ψήφιση και έγκριση του Τεχνικού Προγράµµατος 
κατά το άρθρο 208 του Ν.3463/2006 σε συνδυασµό µε το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 και του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος (2014 -2019) του ∆ήµου Στυλίδας κατά το άρθρο 2 του 
Π.∆. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) 
 
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. 
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