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Απόσπασµα από το πρακτικό της 4
συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής
∆ιαβούλευσης ∆ήµου Στυλίδας. (Αρ. Απ.: 4/2015)
Θέµα: «Γνωµοδότηση σχετικά µε την υλοποίηση τεχνικού προγράµµατος εκτελεστέων
έργων – προµηθειών – εργασιών καθώς και του αναπτυξιακού προγράµµατος
οικονοµικής περιόδου 2016»
Στη Στυλίδα, σήµερα 11/09/2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 µ.µ. συνήλθε σε
δηµόσια τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Στυλίδας, η Επιτροπή
∆ιαβούλευσης, ύστερα από την υπ’ αριθ.: 9786/01-09-2015 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 διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) µελών
ήταν παρόντα επτά (07) µέλη (θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία, µετά την έλλειψη
απαρτίας της συνεδρίασης της 10/09/2015, Άρθρο 76, παράγραφος 3, Ν. 3852/2010), ως
κάτωθι:
Παρόντα Μέλη
1. Αντιδήµαρχος – Πρόεδρος ∆.Ε.∆. (κ.
Χριστοδούλου Κωνσταντίνος)
2. Ανδρούτσου Θεοδώρα του Νικολάου
3. Αντωνόπουλος Ιωάννης του Χρήστου
4. Γεωργακόπουλος Σωτήριος του Κων/νου
5. Κασσαράς Κωνσταντίνος του Χαραλάµπους
6. Κούτρα Αικατερίνη του Αγγέλου
7. Φλέγγας ∆ηµήτριος του Αναστασίου

Απόντα Μέλη
1. Αλεξίου Κωνσταντίνος – Παρασκευάς
του ∆ηµητρίου
2. Αυγέρη Σοφία του ∆ηµητρίου
3. Βελεσιώτης Ζήσης
4. Γκλέτσος Απόστολος του Ιωάννη
5. Γρηγορίου Κωνσταντίνος του
∆ηµητρίου
6. ∆ηµητρίου Χριστίνα
7. ∆ιβριώτης Ευάγγελος του Χρήστου
8. Ζωγάκης Ιωάννης του Γεωργίου
9. Καγιάρας Ευθύµιος
10. Καραγκούνης Γρηγόριος του
Γεωργίου
11. Λουΐζου – Πουρνάρα Αλεξάνδρα
12. Νασόπουλος ∆ηµήτριος του Ιωάννη
13. Νιώρας Ευάγγελος του Ταξιάρχη
14. Σύρµος Ιωάννης του Ταξιάρχη
15. ∆ιαµαντάκης Αθανάσιος ∆ηµητρίου
16. Καρβελάς ∆ηµήτριος του Ιωάννη
17. Κόρδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
18. Κωνσταντίνου Ευάγγελος του
Σεραφείµ
19. Χαρµαντζής Κωνσταντίνος του
Ιωάννη

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του ∆ήµου
Στυλίδας, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση δεν παραβρίσκονταν υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου.
Ο κος Κασσαράς Κωνσταντίνος παίρνοντας το λόγο ρώτησε τι προβλέπει ο νόµος
3852/2010 για όσους δεν προσέρχονται στις συνεδριάσεις της ∆ηµοτικής Επιτροπής
∆ιαβούλευσης.
Ο Αντιδήµαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, είπε ότι δεν προβλέπεται
αντικατάσταση για µέλη της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, αλλά µόνο για αιρετούς προβλέπεται
κάτι τέτοιο. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνέχισε είναι το αρµόδιο να αποφασίσει για την

αντικατάσταση µελών της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, εφόσον δοθεί έλεγχος νοµιµότητας από
την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Ο κος Κασσαράς Κωνσταντίνος συνέχισε λέγοντας ότι «υπάρχει πρόβληµα, πάνω από
δεκαπέντε χρόνια, κατολισθήσεων ανατολικά της Τοπικής Κοινότητας Ραχών. Έγινε µια
µελέτη από τον υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου κ. Ζήση Απόστολο, συνολικού
κόστους περίπου 30000 €, αλλά από το έτος 2013 και µετά δεν προχώρησε. Το έργο είπε
έχει ενταχθεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αλλά δεν προχώρησε διότι ο ∆ήµος δεν είχε
τα χρήµατα. Η Τεχνική Υπηρεσία πρέπει να εξετάσει το θέµα αυτό ξανά σε συνεργασία µε την
Περιφέρεια και να δει αν µπορεί να προχωρήσει».
Ο κος Φλέγγας ∆ηµήτριος του Αναστασίου παίρνοντας το λόγο είπε ότι εγκρίνει το τεχνικό
και αναπτυξιακό πρόγραµµα εκτελεστέων έργων – προµηθειών – εργασιών οικονοµικής
περιόδου 2016.
Στη συνέχεια η κα Ανδρούταου Θεοδώρα παίρνοντας το λόγο είπε ότι προτείνει, σύµφωνα
µε το πρακτικό υπ’ αριθ.: 6, µε αριθµό απόφασης: 8/2015, της συνεδρίασης της Τοπικής
Κοινότητα Ραχών, µε σειρά προτεραιότητας, τα παρακάτω έργα και εισηγείται την εισαγωγή
τους στο Τεχνικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα έτους 2016:
«1. Κατασκευή αρδευτική γεώτρησης.
2. Κατασκευή υδρευτικής γεώτρησης.
3. Ασφαλτόστρωση ή τσιµεντόστρωση δηµοτικών δρόµων της Τοπικής Κοινότητας.
4. Τσιµεντοστρώσεις δρόµων οικισµών «Καυκί - Φούρνια – Φάρος - ∆εξαµενή».
ο
5. Κατασκευή γεµιστικού βυτιοφόρων µε παροχή στη θέση: «Βρύση» και στη θέση: «1
ο
αντλιοστάσιο ή 2 αντλιοστάσιο».
6. Κατασκευή οδικού δικτύου (τριγώνου) για την σωστή και ασφαλή διέλευση των οχηµάτων
από την Παλαιά Εθνική Οδό προς άνω Ράχες.
7. Ηλεκτροδότηση για φωτισµό γηπέδου Ραχών.
8. Αντικατάσταση και συντήρηση παιδικών χαρών στην Τ.Κ.: Ραχών, για την απόκτηση της
απαραίτητης πιστοποίησης.
9.Κατασκευή αποστραγγιστικού οµβρίων υδάτων έµπροσθεν καταστήµατος Ντούρα
Χρυσοβαλάντη.
10. Παραχώρηση κτιριακής εγκατάστασης προς χρήση λαογραφικού µουσείου.
Προτεινόµενος χώρος σε αίθουσα του ∆ηµοτικού Σχολείου.
11. Ολοκλήρωση έργου αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας.
12. Ολοκλήρωση έργου αντιµετώπισης κατολισθητικών φαινοµένων στην ανατολική πλευρά
της Κοινότητας.
13. Κολωνάκια σιδερένια πεζοδροµίου (70).
14. Μπάρες διακοπής δρόµου (2)
15. Αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών κατά µήκος της Παραλίας Ραχών.
16. Φωτισµός µε λάµπες νατρίου στην Τοπική Κοινότητα Ραχών.
17. Παγκάκια ( 5).
18. Κάτοπτρα οδών (10)
19. Κάδοι µικροαπορριµµάτων (20).
20. Προµήθεια οικοδοµικών υλικών για συντήρηση δηµοτικών κτιρίων στην Τοπική Κοινότητα
Ραχών.
21. Μάρµαρα για θεατράκι (Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος).
22. Αντικατάσταση φθαρµένων πινακίδων σήµανσης και τοποθέτηση όπου χρειάζεται
πινακίδων όλων των τύπων (πληροφοριακές – κινδύνου – αναγγελίας).
23. Προµήθεια πλακών για πλακόστρωση πεζοδροµίων».
Η κα Ανδρούταου Θεοδώρα, συνέχισε λέγοντας ότι: ««στην ενότητα 1.3. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ∆.Ε.
ΕΧΙΝΑΙΩΝ», υπάρχει το ποσό των 7.200 €, τι αφορά το συγκεκριµένο ποσό;»
Ο Αντιδήµαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης κος Χριστοδούλου
Κωνσταντίνος, απαντώντας είπε ότι: «το συγκεκριµένο ποσό αφορά όλη τη ∆ηµοτική Ενότητα
Εχιναίων και ότι τα ποσά που αναγράφονται στα έργα είναι ο προϋπολογισµός, ενώ η
πίστωση αντιστοιχεί σε διαφορετικό ποσό».
Η κα Ανδρούτσου Θεοδώρα παίρνοντας ξανά το λόγο είπε ότι: «οι παιδικές χαρές στις
Ράχες είναι ακατάλληλες, γι’ αυτό πρέπει να προβλεφθεί κάποιο χρηµατικό ποσό».
Στη συνέχεια ο κος Αντωνόπουλος Ιωάννης είπε ότι: «στην Τοπική Κοινότητα
Καραβοµύλου υπάρχουν πολλά προβλήµατα. Ενηµέρωσα τον Πρόεδρο γι’ αυτά, αλλά δεν
έγινε κάτι. Για παράδειγµα είπε ότι έκοψα µόνος µου τα χόρτα, µάζεψα τα σκουπίδια και
καθάρισα την παραλία Καραβοµύλου. Σαν καταστηµατάρχης, συνέχισε, κάθε τρίµηνο
πληρώνω δηµοτικό φόρο. Πρέπει να υπάρχει επαρκής φωτισµός, παγκάκια κλπ.».
Ο κος Κασσαράς Κωνσταντίνος είπε ότι στην Τοπική Κοινότητα Ραχών, υπάρχει έλλειψη
νερού τους Καλοκαιρινούς µήνες, οι παιδικές χαρές είναι ακατάλληλες και φωτισµός στην
Παραλία Ραχών είναι ανεπαρκής.

Στη συνέχεις πήρε ξανά το λόγο ο κος Αντωνόπουλος Ιωάννης λέγοντας ότι: «Έχω δέκα
έξι (16) χρόνια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και έχω αρκετές φορές υποστηρίξει το ∆ήµο. Τα
προβλήµατα όµως υπάρχουν, όπως ο καθαρισµός – πλύσιµο των κάδων απορριµµάτων. Οι
Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων έχουν µεγάλη ευθύνη, συνέχισε, για τον προγραµµατισµό
των έργων. Το 1973 είπε, η Τ.Κ.: Καραβοµύλου, έγινε η πρώτη τουριστική περιοχή,
χαρακτηρισµένη σε Β’ τουριστική ζώνη, πολύ πιο µπροστά και από τα Καµένα Βούρλα.
Επίσης είπε πρέπει να γίνει ασφαλτόστρωση στην παραλιακή ζώνη της Τ.Κ.: Καραβοµύλου,
της οποίας το κόστος κυµαίνετε από 30000 έως 40000 € περίπου. Πρέπει ακόµη, είπε, να
διορθωθεί ο φωτισµός στην Παραλία της Τοπικής Κοινότητας Καραβοµύλου».
Τέλος ο κος Κασσαράς Κωνσταντίνος στη συνέχεια είπε ότι, πρέπει να γίνει έγγραφο, από
το ∆ήµο, προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, προκειµένου να προσκαλούν τα
αντίστοιχα µέλη – δηµότες ή τους εκπροσώπους φορέων, της ∆ηµοτικής Επιτροπής
∆ιαβούλευσης στις συνεδριάσεις των συµβουλίων τους.
Ο Αντιδήµαρχος – Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης κος Χριστοδούλου
Κωνσταντίνος, είπε ότι: «Ο ∆ήµος Στυλίδας θα ενηµερώσει µε έγγραφό του, τους Προέδρους
των Τοπικών Κοινοτήτων, προκειµένου να γνωµοδοτήσουν σχετικά µε την πρόσκληση των
µελών της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης στις συνεδριάσεις των Τοπικών Συµβουλίων τους».
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
καθώς και του αναπτυξιακού προγράµµατος οικονοµικής περιόδου 2016 που
παρουσιάσθηκε και πρότεινε να ληφθούν υπόψη από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά την
κατάρτιση και ψήφιση του τεχνικού και αναπτυξιακού προγράµµατος εκτελεστέων
έργων – προµηθειών – εργασιών έτους 2016, 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.
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