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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρίθμ. 24 / 10-12-2018 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου
Θ Ε Μ Α : Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας
έτους 2019
Αριθμός Απόφασης Νο 207
Στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και στην αίθουσα του κτιρίου
Μελά στη δημοτική κοινότητα Λίμνης, σήμερα την 10η του μηνός Δεκεμβρίου
του έτους 2018 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ. 11542/4-12-2018
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ,που επιδόθηκε σε κάθε έναν από τους
δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του
ν.4555/2018.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι με σύνολο είκοσι
επτά μέλη(27) βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ ( 18 ) και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Χατζής
Ανδρέας
Πρόεδρος
Δημ. Συμβουλίου
Στέφου
Κυριακή
Αντιπρόεδρος
«
Γεωργάκαινα
Ελένη
Μέλος
«
Γιαννιός
Κων/νος
«
«
Κατσούρας
Δημήτριος
«
«
Κουκουρίκος
Ηλίας
«
«
Παληός
Ευστράτιος
«
«
Αρβανίτης
Παναγιώτης
«
«
Δανέλης
Ιωάννης
«
«
Βούλγαρης
Αναστάσιος
«
«
Σεσοντή
Μαρία
«
«
Στεργίου
Ιωάννης
«
«
Ψαρρού
Ελπίδα
«
«
Μουργιάς
Ιωάννης
«
«
Καντζούρας
Ιωάννης
«
«
Αλεξίου
Δημήτριος
«
«
Λιαγκάκης
Ευστάθιος
«
«
Γεωργατζής
Ευάγγελος
«
«
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Παζάρας
Βασίλειος
Γραμματέας
«
Κουτσουράς
Σταύρος
Μέλος
«
Χαλιούλιας
Ιωάννης
«
«
Περήφανου
Νίκη
«
«
Σκομπρής
Νικόλαος
«
«
Τάρλας
Κυριάκος
«
«
Αλατζάς
Ευάγγελος
«
«
ΦλώκουΚωνσταντάκη
Σοφία
«
«
Κανελλόπουλος
Ιωάννης
«
« (Σε αργία με
απόφαση συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης)
Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Δήμου Μαντουδίου -ΛίμνηςΑγίας Άννας κ. Χρήστος Καλυβιώτης, αν και προσκλήθηκε νομίμως.
1

ΑΔΑ: Ω9ΕΠΩΛ5-4Ε5

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον γραμματέα-πρακτικογράφο του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Στεργίου Γεώργιο.
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε ως 1ο
Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε ως 2ο
Το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε ως 3ο και ούτω καθεξής.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παληός Ευστράτιος αποχώρησε μετά την
συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκε ως 1ο.
Οι σύμβουλοι κα Γεωργάκαινα Ελένη και Ψαρρού Ελπίδα αποχώρησαν μετά
την συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκε ως
6ο.
Οι σύμβουλοι κ.κ Βούλγαρης Αναστάσιος, Δανέλης Ιωάννης, Σεσοντή Μαρία
και Γιαννιός Κων/νος αποχώρησαν μετά την συζήτηση του 7ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκε ως 8ο.
Οι σύμβουλοι κ.κ. Λιαγκάκης Ευστάθιος και Γεωργατζής Ευάγγελος
αποχώρησαν κατά την διάρκεια συζήτησης του 14ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης που συζητήθηκε ως 15ο.
Το συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης που συζητήθηκε ως 2 ο.
O πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου κ. Γερογιάννη Γεώργιο, ο οποίος είπε:
« Με προηγούμενη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει να
διορθωθεί το τεχνικό πρόγραμμα όσον αφορά τη μείωση του ποσού 12% να
τροποποιηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία και να ξανακατατεθεί. Έχει
διορθωθεί και είναι προς ψήφιση για το Δημοτικό Συμβούλιο και για συζήτηση.
Νομίζω ότι το έχετε το τεχνικό πρόγραμμα, είσαστε ενημερωμένοι»
Ο λόγος στη συνέχεια δόθηκε στους πιο κάτω δημοτικούς συμβούλους:
Καντζούρας Ιωάννης: Η πρότασή μου αυτή για το τεχνικό πρόγραμμα θέλω
να γραφτεί στα πρακτικά. Αγαπητοί συνάδελφοι το τεχνικό πρόγραμμα που
μας παρουσιάζεται σήμερα μετά από τη μείωση του 12% για να καλυφθούν οι
υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν από τον Καλυβιώτη κάθε άλλο παρά
αναπτυξιακό είναι. Όμως το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2019 έχει μία
ιδιαιτερότητα, μέσα σε αυτό υπάρχουν έργα τα οποία είναι χρηματοδοτούμενα
λόγω της έκτακτης ανάγκης στην οποία περιήλθε ο Δήμος μετά τις
καταστροφικές πλημμύρες από τις οποίες πλήγηκε.
Αγαπητοί συνάδελφοι οι πολίτες του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγ. Άννας
είχαν την ατυχία και δέχτηκαν συνδυαστικά ένα μεγάλο πλήγμα σαν Δήμαρχο
τον Καλυβιώτη κι από την πλημμύρα, τα πλημυρικά φαινόμενα.
Γι αυτό το λόγο και μόνο δε θα σταθώ στις κατατμήσεις και στην απουσία του
πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στη Φαράκλα, αλλά όμως θα τονίσω την
αναγκαιότητα και για την οριστική λύση στέγασης του Αστυνομικού Τμήματος
Μαντουδίου, μιας και οι προσπάθειες της Διοίκησης του Καλυβιώτη έπεσαν
στο κενό, αφού υπήρξε έντονη αντίδραση και ανησυχία από συντοπίτη μας
σχετικά με το αν είναι νόμιμη η στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος στην
δημοτική αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Μαντούδι. Όντως υπήρχε
πρόβλημα με αυτή την στέγαση.
Οι διαβεβαιώσεις όμως είναι ότι το Αστυνομικό Τμήμα θα παραμείνει στο
Μαντούδι μόνο κι εφόσον στεγαστεί σε ανεξάρτητο και πανταχόθεν ελεύθερο
δημοτικό κτίριο. Αυτό είναι εφικτό με την κατασκευή ενός τέτοιου κτιρίου από
τον Δήμο σε δημοτικό οικόπεδο στο Μαντούδι, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί
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από τη ΣΑΤΑ ή ακόμα και να τύχει χρηματοδότησης από προγράμματα
Υπουργείων.
κ.κ. συνάδελφοι ζητάω από όλους σας να ομοφωνήσουμε και να ψηφίσουμε
σήμερα το τεχνικό πρόγραμμα κάνοντας μόνο την προσθήκη σε αυτό, μιας
μελέτης, μελέτη ανέγερσης δημοτικού κτιρίου για τη στέγαση του Αστυνομικού
Τμήματος Μαντουδίου τοπογραφικά, περιβαλλοντικά και ολοκληρωμένες
μελέτες, για έκδοση οικοδομικής αδείας ποσού 20.000 ευρώ.
Το ποσό για τη χρηματοδότηση της μελέτης θα εξοικονομηθεί από τη μείωση
κατά 20.000 ευρώ έκτακτες ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις Δήμου το
οποίο από 32.483,6 ευρώ θα γίνει 12.483,6 διότι η μελέτη κατασκευή του
Αστυνομικού Τμήματος αφορά το σύνολο του Δήμου.
Οι παραπάνω αλλαγές θα γίνουν απευθείας στη σημερινή συνεδρίαση και
έτσι δεν απαιτείται επόμενη συνεδρίαση για την έγκριση του τεχνικού
προγράμματος του 2019
Στεργίου Ιωάννης: Σύντομα θα τοποθετηθούμε για το τεχνικό πρόγραμμα
του 2019. Βέβαια θα κάνω μία παρατήρηση γιατί τα τεχνικά προγράμματα
γενικά έχουν γίνει αντικείμενο συζήτησης και θεωρεί ο κ. Καλυβιώτης ότι
εκμεταλλευόμενος παίρνει πόντους. Να πω ότι είναι το πέμπτο κατά σειρά
τεχνικό πρόγραμμα που υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο η παρούσα
διοίκηση του Δήμου και βέβαια τα προηγούμενα τεχνικά προγράμματα τα
οποία είχαν τύχει έγκρισης του οργάνου, αλλά δεν είχαν τύχη υλοποίησης.
Υλοποίηση των τεχνικών προγραμμάτων του 2015, 2016, 2017 και 2018
δυστυχώς ήταν μηδενική και βέβαια αν υπάρχει κάποια αντίρρηση να μας το
πουν εδώ πέρα για να το γνωρίζουμε κι εμείς.
Να πω ότι βέβαια το τεχνικό πρόγραμμα αυτό δεν εισήχθη στην Επιτροπή
Διαβούλευσης όπως ορίζει ο νόμος, γιατί αν δεν το γνωρίζετε για το δεύτερο
μισό της θητείας δεν υπάρχει Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία δυστυχώς να
πούμε απογοητεύτηκαν κι αυτοί οι άνθρωποι και δεν υπήρξε κανένα
ενδιαφέρον προκειμένου να συγκροτηθεί Επιτροπή Διαβούλευσης. Εν πάση
περιπτώσει αυτό δεν είναι απαγορευτικό από το νόμο, να ψηφιστεί από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Βλέπετε όμως ότι κατά πόσο ακολουθήθηκαν και οι διαδικασίες, έρχεται στα
μέσα Δεκεμβρίου και βέβαια θα αλαλάζει πάλι ο Καλυβιώτης και θα λέει για
τον προϋπολογισμό, λες και είναι ευθύνη της αντιπολίτευσης να φέρει το
τεχνικό πρόγραμμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Είναι ευθύνη της
Εκτελεστικής Επιτροπής και ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο
εκάστοτε Δήμαρχος, ο οποίος έπρεπε να εισηγηθεί και το τεχνικό πρόγραμμα
σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια έλαμψε πάλι διά της απουσίας της,
το είπαμε και πριν.
Και το τεχνικό πρόγραμμα αυτό έρχεται χωρίς να υπάρχει στοιχειωδώς
απολογισμός. Αλλά το είχα πει και τα προηγούμενα χρόνια τι απολογισμός να
υπάρχει; Απολογισμός υπάρχει όταν εκτελείται ένα μέρος του προγράμματος
ή εκτελείται το σύνολο του προγράμματος, όταν έχεις μηδενική εκτέλεση ενός
τεχνικού προγράμματος, άρα δεν έχεις λοιπόν και απολογισμό, και γι αυτό
γίνεται λαγός και δεν περνάει στα Δημοτικά Συμβούλια, προφανώς γιατί δεν
έχει τίποτα να πει και τίποτα να δηλώσει.
Να πω ότι εν πάση περιπτώσει εμείς ευχόμαστε το τεχνικό πρόγραμμα
τουλάχιστον αυτό να υλοποιηθεί, όπως είπα τα προηγούμενα δεν έχει
υλοποιηθεί το ελάχιστο, ελπίζουμε να υλοποιηθεί.
Βέβαια έχει μία ιδιαιτερότητα όντως, μέσα στο συγκεκριμένο τεχνικό
πρόγραμμα είναι τα έργα τα οποία εμείς αποφασίσαμε σε δύο προγενέστερες
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και καθ υπόδειξη της Τεχνικής
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Υπηρεσίας κι έχει γίνει η κατανομή των αντίστοιχων ποσών και ξαναλέω
λοιπόν θα εγκρίνουμε το τεχνικό πρόγραμμα για το 2019, αλλά από κει και
πέρα η ευθύνη της υλοποίησης ανήκει στην Εκτελεστική Επιτροπή και ξανά
δηλώνω για πολλοστή φορά ότι θα πρέπει γρήγορα να κινηθούνε, γρήγορα να
τρέξουνε ούτως ώστε να απορροφήσουνε την έκτακτη ενίσχυση η οποία έχει
έρθει. Γιατί αν τη χάσουμε κι αυτή, αλίμονο, μόνο έχουμε χάσει τα πάντα.
Τουλάχιστον να μπορέσουμε να χάσουμε τα ελάχιστα. Με αυτές τις σκέψεις
λοιπόν και με την ελπίδα ότι θα υλοποιηθεί, αν και διατηρώ πάρα πολλές
επιφυλάξεις, ψηφίζουμε το συγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα, και βέβαια με
την πρόταση έτσι να ενσωματωθεί που έκανε ο συνάδελφος ο Καντζούρας.
Λιαγκάκης Ευστάθιος: Εδώ πέρα υπάρχουν μέσα έργα, έργα και
παρεμβάσεις στα χωριά που έχουν μπει από το πρώτο τεχνικό πρόγραμμα.
Την προηγούμενη φορά ρώτησα τον πρόεδρο του Μετοχίου, ρε συ Μήτσο
εδώ πέρα πνιγήκαμε, πάλι εκείνο το πεζοδρόμιο πάνω από το κανάλι έβαλες;
Όχι, εγώ μια φορά το είχα βάλει στην αρχή, τώρα πού διάολο το βρήκανε, το
ξαναβάλανε. Εδώ πέρα δε φτάνει που δε χωράει το κανάλι να πάρει τα
όμβρια ύδατα, τα βρόχινα ύδατα, πλημμύρισαν σπίτια στο Μετόχι, θα πάμε κι
από πάνω από το κανάλι τώρα να στήσουμε πεζοδρόμιο και να φτιάξουμε και
φώτα, να ωραιοποιήσουμε το χωριό, μωρέ τι ωραία που θα είναι;
Και τι δείχνει άλλο αγαπητοί συνάδελφοι; Δείχνει ότι δε διδαχθήκαμε τίποτα
από την πλημμύρα που έγινε.
Ποιες είναι οι παρεμβάσεις που γίνονται στα χωριά; Στο Μετόχι πλημμύρισαν
σπίτια, στο Μαντούδι πλημμύρισαν σπίτια, στο Πήλι πλημμύρισαν σπίτια,
στην Κρύα Βρύση πλημμύρισαν σπίτια, ποια είναι η παρέμβαση λοιπόν που
κάνει το τεχνικό πρόγραμμα αυτό για να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες;
Που μπαίνουν καίριο ζήτημα.
Εδώ πέρα συζητάμε και ξανασυζητάμε τόσο καιρό και πριν συζητάγαμε μία
ώρα για το πώς θα επουλώσουμε τις πληγές. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που
θα έπρεπε να κάνει αυτό το τεχνικό πρόγραμμα ήταν να έρθει επουλώσει
αυτές τις πληγές, ποιες είναι λοιπόν οι παρεμβάσεις; Άσε που θα το ξαναπώ
για ακόμα μια φορά, ότι αυτό είναι ένα όχημα, αυτά τα χαρτιά που πήραμε
εδώ πέρα σήμερα το τεχνικό πρόγραμμα είναι ένα όχημα και να το χωνέψουν
καλά αυτό οι Τοπικοί Πρόεδροι για να υλοποιηθεί και να γίνει, να έρθει ο
προϋπολογισμός να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός και να πάει τσούκου,
τσούκου αυτή η μίζερη κατάσταση ένα χρόνο ακόμα τον επόμενο χρόνο γιατί
αυτό θα το βρει μπροστά και η νέα τοπική αρχή που θα γίνει μετά τις εκλογές,
κουτσά στραβά θα το βρει μπροστά της λοιπόν, να υλοποιηθεί αυτός ο
προϋπολογισμός που θα έρθει να ψηφιστεί.
Και όλοι εδώ πέρα διαφωνούντες αντιπολίτευση και μη, παίζουνε λέω εγώ
πως το είπα και πιο μπροστά παίζουν μια χαρά το παιχνίδι του Δημάρχου. Οι
όποιες κοντρίτσες υπάρχουν εδώ πέρα είναι για αντιπολιτευτικούς λόγους,
είναι για δημιουργία εντυπώσεων και για τίποτα άλλο. Στην ουσία
συμβαδίζουν μαζί, έχουνε την ίδια άποψη μαζί, τα ίδια κάνανε και η παράταξη
του κ. Στεργίου όταν ήτανε στη δημοτική αρχή πλειοψηφία, το ίδιο πράγμα
μας έφερνε εδώ, τα ίδια πράγματα κάνανε και τότε, τα ίδια πράγματα
συνεχίζουν να κάνουν και τώρα.
Αν λοιπόν νομίζουνε ότι με τέτοιες παρεμβάσεις και με τέτοιο τεχνικό
πρόγραμμα μπορεί η περιοχή να πάει μπροστά και τα χωριά να δούνε
καλύτερες μέρες είναι όλοι γελασμένοι εδώ πέρα. Το έχω πει και το ξαναλέω
πρέπει να αλλάξει ρότα ο Δήμος, γιατί έτσι πάμε στο πουθενά.
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Αρβανίτης Παναγιώτης: Λοιπόν, αυτό το τεχνικό πρόγραμμα έχει κάποιες
ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα προηγούμενα, όταν λέω τα προηγούμενα εννοώ
τα προηγούμενα τέσσερα. Εγώ ξεχωρίζω τρείς βασικές ιδιαιτερότητες.
Η πρώτη ιδιαιτερότητα για μένα αυτό το τεχνικό πρόγραμμα που κρατάω και
θα κρατήσω αποκτά συλλεκτική αξία, και γιατί λέω αποκτά συλλεκτική αξία;
Γιατί είναι μια σειρά το 5ο στη σειρά από τεχνικά προγράμματα, τα οποία
όπως είπαν και οι προηγούμενοι έχει όσον αφορά την υλοποίησή του είναι σε
μηδενικά επίπεδα και όταν λέω μηδενικά επίπεδα είναι μηδέν.
Κι επειδή αυτό είναι σε πανελλαδική κλίμακα, δηλαδή δε νομίζω να υπάρχουν
κάποια τεχνικά προγράμματα σε ολόκληρη την Ελλάδα και εδώ προκαλώ τον
οποιονδήποτε να μου πει αν έχει στοιχεία, που να έχει τέτοια μηδενική
απορροφητικότητα να μας το πει. Γι αυτό λέω αποκτά συλλεκτική αξία να μην
πω το χειρότερο ότι αποκτά το χρυσό βατόμουρο.
Λοιπόν πάμε πιο κάτω, δεύτερη ιδιαιτερότητα είναι το ότι αποκτά, χάνει το
νόημά της, δε νομίζω ότι υπάρχει κάποιος Δημοτικός Σύμβουλος που να
διαβάζει τι ακριβώς γράφει εδώ μέσα και γιατί δεν τα διαβάζει; Γιατί δε νομίζω
να πιστεύει ότι θα υλοποιηθεί κάποιο απ αυτά. Λοιπόν αυτή είναι η δεύτερη
ιδιαιτερότητα, δηλαδή αποκτά καθαρά γραφειοκρατική αξία.
Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι εγώ προσωπικά και αναλαμβάνω τις ευθύνες γι
αυτά που λέω θα το ψηφίσω καθαρά για γραφειοκρατικούς λόγους. Και τι
εννοώ; Εννοώ ότι το ψηφίζω αυτό για να μπορούμε να ψηφίσουμε μετά τον
προϋπολογισμό, γιατί ο απερχόμενος Δήμαρχος αν το ξέρετε, αν το
γνωρίζετε, έπρεπε να το πει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρε
έπρεπε λέω εσύ να πεις ότι σου έστειλε ραβασάκι ο Δήμαρχος, γιατί δεν
έκανες προϋπολογισμό. Δηλαδή προσπαθεί να τον παρασύρει σε παράβαση
καθήκοντος. Όλοι γνωρίζουμε, το να το έκανε τον πρώτο χρόνο να πεις δεν
ήξερε κτλ., δε ρώταγε, δεν ήξερε, το κάνει όμως τον πέμπτο χρόνο και
μάλιστα δύο χρόνια συνεχόμενα να μην πω τρία, είναι τουλάχιστον εκ του
πονηρού. Δηλαδή έστειλε ραβασάκι στον Πρόεδρο να κάνει προϋπολογισμό
προτού ψηφιστεί το τεχνικό πρόγραμμα. Αυτό το καταγγέλλω και στον κόσμο
και στο Δημοτικό Συμβούλιο και πρέπει να απολογηθεί, έπρεπε να είχε
απολογηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Αντρέα περισσότερο.
Λοιπόν εδώ θέλω να πω ότι η τρίτη ιδιαιτερότητα είναι ότι αυτό το τεχνικό
πρόγραμμα, ένα μέρος του τεχνικού προγράμματος δίνεται η δυνατότητα να
το υλοποιήσει η επόμενη δημοτική αρχή, ή κάνω λάθος;
Λοιπόν εγώ θα ήθελα Γιάννη Καντζούρα να συμφωνήσω για την πρόταση
που έκανες για το Αστυνομικό Τμήμα και θα πω γιατί. Γιατί το Αστυνομικό
Τμήμα είναι μια δημόσια υπηρεσία που έρχεται σε μια σειρά από καταργήσεις
δημοσίων υπηρεσιών και υποβάθμισης της περιοχής μας και του Δήμου μας,
όπως στη συνέχεια θα συζητήσουμε για την ενδεχόμενη, για την κατάργηση
στην ουσία των τεχνικών υπηρεσιών της ΔΕΗ και αργότερα του γραφείου της
ΔΕΗ, κι εμείς πρέπει δυστυχώς να αμυνθούμε σε αυτή τη λαίλαπα του
κράτους.
Δε συμφωνώ στην ουσία, κανένας Δημοτικός Σύμβουλος δε θέλει να βάλει
δημοτικό έστω κι ένα ευρώ για να κρατήσει τις υπηρεσίες αυτές, απλώς
κάνουμε αναχώματα με δικά μας έξοδα, σαν ένα ανάχωμα, σαν μία άμυνα. Κι
επειδή υπάρχουν πληροφορίες ότι το 2019 το Αστυνομικό Τμήμα του
Μαντουδίου αν δεν πάρουμε αποφάσεις σοβαρές, εάν δε βάλουμε εμείς τα
αναχώματα σαν Δήμος, θα καταργηθεί, εγώ λέω το βάζω και παραπέρα και
αναρωτηθείτε μόνοι σας τι θα καταργηθεί μετά. Η Εθνική Τράπεζα
Μαντουδίου, γι αυτό κ. Λιαγκάκη το βάζω και αναλαμβάνω τις ευθύνες μου για
αυτό που λέω.
5

ΑΔΑ: Ω9ΕΠΩΛ5-4Ε5
Γεωργατζής Ευάγγελος: Εγώ αγαπητοί συνάδελφοι θα συμφωνήσω
απόλυτα με τα λεγόμενά του είπε κ. Λιαγκάκης ότι αυτό το τεχνικό πρόγραμμα
πρώτα έπρεπε να καταρτίζεται πάνω στα προβλήματα των ανθρώπων που
πάθανε ζημιές. Δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει, είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα το
οποίο άμα θα σας πω ότι αν θυμόμουνα την πρώτη χρονιά ίσως να είναι
φωτοτυπία, είναι ελάχιστα αυτά που έχουν αλλαγή και όχι προς το συμφέρον
του τόπου.
Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα πως έχει καταρτιστεί αυτό το τεχνικό
πρόγραμμα. Καταρχήν δεν πιστεύω ότι ρωτήθηκε κανένας Πρόεδρος, εδώ
είναι οι Πρόεδροι δε νομίζω ότι κάνανε αυτοί το τεχνικό πρόγραμμα. Ένα
απλό παράδειγμα στο χωριό μου στη Σκεπαστή λέει η διαμόρφωση
προαύλιου χώρου Δημοτικού Σχολείου Σκεπαστής, όλα αυτά τα χρόνια αυτό
το έρημο το σχολείο παρακαλάγαμε όταν είχαμε παιδιά να έρθουν να το
καθαρίσουν και δεν καθαριζότανε. Το καθαρίζαμε μόνοι μας να μη φάνε τα
παιδιά μας τα φίδια, το χορτάρι ήταν δύο μέτρα.
Φέτος λοιπόν που δεν έχει παιδιά το σχολείο, έχει σταματήσει δεν υπάρχουν
καθόλου παιδιά, αποφάσισαν να δώσουν 8.000 να καθαρίσουν τον προαύλιο
χώρο! Ε, αυτό αν μη τι άλλο είναι ξεφτίλα! Ο Πρόεδρος είναι τελείως
ανενημέρωτος, έχει πει άλλα πράγματα να μπουν στο τεχνικό πρόγραμμα,
αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Τι να το κάνω να καθαρίσουμε τώρα το
σχολείο βρε παιδιά; Ποιός θα πάει; Έξω τον προαύλιο χώρο; Τα παιδάκια
φύγανε. Τι να διορθωθεί τώρα; Είναι εδώ και χρόνια το σχολείο έτσι.
Αυτά τα πράγματα δείχνουν το πόσο σοβαρά βλέπει ο Δήμος τα προβλήματα
και πως αντιμετωπίζει τα προβλήματα που έχουν οι συμπολίτες μας για να
λύσουνε οι Πρόεδροι να πάνε στα χωριά τους και να πούνε ναι, το βάλαμε και
μεθαύριο θα γίνει. Αυτό δείχνει ασοβαρότητα τελείως, αυτό θέλω να πω
τίποτα άλλο.
Αλεξίου Δημήτριος: Ψηφίζω έργα χρηματοδοτούμενα από ΣΑΕ 055 με βάσει
της υπ αριθμόν τάδε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 481.000 ευρώ,
αυτό το ψηφίζω.
Επίσης ψηφίζω και το τελευταίο που έχει να κάνει με μελέτες τίτλος τέσσερις
μελέτες 31.000 χιλιάδες ευρώ. Τα υπόλοιπα θεωρώ ότι δεν ανταποκρίνονται.
Τα υπόλοιπα όχι γιατί δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες, οι Πρόεδροι έχουν
καταθέσει προτάσεις οι οποίες ούτε καν αναφέρονται
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή
απόψεων κι αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
α) Την αρίθμ. 128/2018 απόφαση δημοτικού συμβουλίου
β)Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που τηρούνται στο αρχείο του Δήμου
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποφασίζει

Εγκρίνει το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας
έτους 2019 ,όπως παρακάτω:
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2019
Α)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΥΜΝΙΩΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
1
2

25.7336.0001
30.7336.0001

Επισκευή Η/Μ εξοπλισμού της εγκατάστασης ΒΙΟ.ΚΑ ΤΔ Λίμνης
Μονάδα υποδοχής & προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων στην εγκατάσταση
ΒΙΟ.ΚΑ Λίμνης

3

30.7336.0002

Αντικατάσταση και συντήρηση αγωγών υπαρχόντων δικτύων ύδρευσης

55.920,92
47.724,01
5.920,40

ΘΗΣΕΑΣ
ΘΗΣΕΑΣ
ΘΗΣΕΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
109.565,33
ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ & ΣΑΤΑ 2019: 351.660,47€
Δημοτική Κοινότητα Λίμνης
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Επισκευές σχολικών κτιρίων Λίμνης
Κατασκευή οδών οικ. Τετραγώνου έναντι κτιρίου Μελά
Ασφαλτόστρωση οδού Νεκροταφείο - Περιφερειακός
Καθαίρεση και κατασκευή τοιχίου πλησίον οικίας Σταθαρού Ζωής στον οικισμό
Λίμνης
Συντήρηση αγροτικών οδών από δεξαμενή ύδρευσης οικισμού Χρόνια έως οικίες
Χονδροπούλου και Ρωμανού - Χάσσυ
Ασφαλτόστρωση & τσιμεντόστρωση δρόμων εντός οικισμού Λίμνης
Κατασκευή βάση προδιαγραφών παιδικών χαρών Δ.Κ. Λίμνης και οικισμών
Μουρτιά και Χρόνιας
Κατασκευή τεχνικών και αντιπλημμυρική προστασία Δ.Κ. Λίμνης
Επισκευή τοιχίου προαυλίου χώρου πρώην Γυμνασίου Λίμνης
Επισκευή Πνευματικού Κέντρου-Κινηματοθεάτρου Λίμνης
Κατασκευή ιρλανδικής διάβασης οικισμού Ρετσινόλακκου και σύνδεση με
αγροτική οδό Μουρτερής

25.000,00
12.000,00
20.000,00
10.000,00

ΣΑΤΑ 2019
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ 2019

10.000,00

ΣΑΤΑ 2019

10.000,00
15.000,00

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

7.500,00
2.000,00
20.000,00
7.000,00

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

138.500,00
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Τοπική Κοινότητα Ροβιών
1
2
3
4
5

Διαμόρφωση κεντρικού ρέματος Ροβιών
Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Ροβιών
Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις στους οικισμούς Κούλουρο - Μαρούλι
Επισκευή αγροτικού ιατρείου και Πνευματικού Κέντρου Ροβιών και διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου
Επισκευή αγροτικού ιατρείου Παλαιοχωρίου

ΣΥΝΟΛΟ

25.000,00
40.000,00
10.000,00
8.000,00

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ 2019
ΣΑΤΑ 2019

2.000,00

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

85.000,00

Τοπική Κοινότητα Κεχριών
1
3

Διαμόρφωση κοινοτικού χώρου και αποκατάσταση οδικών δικτύων
Τ.Κ. Κεχριών
Φωτισμός διασταύρωσης του οικισμού Δάφνης

ΣΥΝΟΛΟ

25.000,00

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

18.460,47

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

43.460,47

Τοπική Κοινότητα Σκεπαστής
1
2

Oλοκλήρωση πλατείας Σκεπαστής
Τσιμεντοστρώσεις στις θέσεις «Πουρνάρι» και «Δεντράνα» οικισμού Σκεπαστής

ΣΥΝΟΛΟ

30.500,00
8.000,00

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

38.500,00

Τοπική Κοινότητα Κουρκουλών
1
2
3
4

Επέκταση τοιχίου αντιστήριξης κεντρική πλατεία Τ.Κ. Κουρκουλών
Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και πρόσβαση ΑΜΕΑ προς Σχολείο
και εκκλησία Αγ. Ιωάννη Τ.Κ. Κουρκουλών
Έργα πρόσβασης σε γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην
περιφέρεια Κουρκουλών (αλώνια – κάβουρα κ.λ.π.)
Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον οικίας Κάβουρα Κων/νου

ΣΥΝΟΛΟ

8

2.000,00
6.600,00

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

25.000,00

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

12.600,00

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

46.200,00
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ΣΥΝΟΛΟ «ΣΑΤΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΥΜΝΙΩΝ

351.660,47

Β)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΡΕΩΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
Α/Α
1

Κ.Α
15.7336.0003

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ

Διαμορφώσεις Δημοτικού Χώρου και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην
παραλία κυμασίου Δ.Δ Μαντουδίου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΣΑΤΑ κατανομή 146/2015

7.000,00

7.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
1
2
3

30.7334.0002
00.6736.0004
00.6736.0005

4

15.7336.0002

5

30.7332.0007

Διαμόρφωση πεζοδρομίου εισόδου Δ.Δ. Προκοπίου
Δίκτυο Ύδρευσης Τρουπίου Δ.Δ Δαφνούσας (Προγραμματική Σύμβαση ΔΕΥΑΚ)
Αποχέτευση λυμάτων Δ.Δ Πηλίου Α΄ Φάση (Προγραμματική Σύμβαση με
ΔΕΥΑΚ)
Δημοτικό στάδιο Μαντουδίου, εργασίες βελτίωσης του σταδίου για τις ανάγκες
της προολυμπιακής προετοιμασίας – εξοπλισμός (ΕΛΛΑΔΑ 2004)
Ανάπλαση της Κεντρικής πλατείας (Πλατεία Ηρώου) και των γύρω κοινοχρήστων
χώρων (πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου , αδιαμόρφωτος χώρος δυτικά της
κεντρικής πλατείας) – Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης κοντά στην κεντρική
ης
πλατεία – Πεζοδρομήσεις τμημάτων οδών (Αγίου Κων/νου & Ελένης και 9
Μαΐου) – Αναδιαμόρφωση του Εμπορικού δρόμου (Οδός Οσίου Ιωάννη Ρώσου)

16.600,00
68.202,50
63.751,00

ΘΗΣΕΑΣ
ΘΗΣΕΑΣ
ΘΗΣΕΑΣ

211.639,03

ΕΛΛΑΔΑ 2004

124.000,00 Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007-2013»

ΣΥΝΟΛΟ
484.192,53
ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ & ΣΑΤΑ 2019: (423.728,23-7.000,00=416.728,23)
Τοπική Κοινότητα Μαντουδίου
1

Ανάπλαση Δημοτικής εκτάσεως στην παραλία Κυμασίου

30.000,00
10.000,00

Τεχνικό απορροής υδάτων στην είσοδο Δημ. Σχολείου Μαντουδίου
2
3

Μετατόπιση δρόμου του αναδασμού σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Μουργκογιάννη

9

7.000,00

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ 2019
ΣΑΤΑ 2019

ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ:
«Συνολική Βελτίωση &
ανάπλαση του Εμπορικού
Κέντρου του Οικισμού
Προκοπίου Δ. Μαντουδίου –
Λίμνης – Αγίας Άννας ,
Ν. Ευβοίας
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στον Κάμπο Μαντουδίου σύμφωνα με τον αναδασμό
4

Ανακατασκευή οδού Κολοκοτρώνη στην Τ.Κ. Μαντουδίου

6

Κατασκευή τα στέγης των αιθουσών Δημοτικού Συμβουλίου και Πολλαπλών
χρήσεων Δημοτικού καταστήματος Μαντουδίου
Κατασκευή χώρων ενταφιασμού & οστεοφυλάκιο Τ.Κ. Μαντουδίου

7
8

24.000,00
33.000,00

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

καταστήματος

8.000,00
13.000,00

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

125.000,00

Κατασκευή τεχνικού αποστράγγισης ομβρίων οδού Μελίνας Μερκούρη πλησίον
οικίας Μπαλατσού Γεωργίου
Ολοκληρωμένη κατασκευή οδού από ταβέρνα Μπαμπατσούλη μέχρι την οδό τα
Άγιο Ιωάννη Ρώσο
Κατασκευή
ραφιών οστεοφυλακίου
&
τσιμεντοστρώσεις
διαδρόμων
νεκροταφείου Προκοπίου
Κατασκευή τοιχίου και διαδρόμων στον προαύλιο χώρο νεκροταφείου
Προκοπίου
Συντήρηση σχολικών κτιρίων Προκοπίου

10.000,00

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

25.000,00

ΣΑΤΑ 2019

15.000,00

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

10.000,00

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

17.000,00
9.800,00

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

Αποπεράτωση
Μαντουδίου

αίθουσας

πολλαπλών

χρήσεων

Δημοτικού

Τοπική Κοινότητα Προκοπίου
1
2
3
4
5
6

Οριοθέτηση οικοπέδου και συντήρηση κτιρίου τα Κοινότητας
Τ.Κ. Προκοπίου

ΣΥΝΟΛΟ

86.800,00

Τοπική Κοινότητα Πηλίου
1
2

Κατασκευή γεφυρών στη θέση «Διχαλορέματα»
«Άγιοι Ανάργυροι» Τ.Κ. Πηλίου
Κατασκευή τεχνικού επί της οδού προς «Άγιο Γεώργιο» Πηλίου

ΣΥΝΟΛΟ

48.000,00

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

4.000,00

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

52.000,00

Τοπική Κοινότητα Δαφνούσας
1

Ανάπλαση πλατείας Αγίου Αθανασίου

2

Κατασκευή οστεοφυλακίου και έργα συντήρησης κοιμητηρίου Δαφνούσας

10

7.000,00
4.628,23

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

ΑΔΑ: Ω9ΕΠΩΛ5-4Ε5

ΣΥΝΟΛΟ

11.628,23

Τοπική Κοινότητα Κηρίνθου
1

Ασφαλτόστρωση οδών στην Τ,Κ, Κηρίνθου και Ζ. Πηγής

2

Πεζοδρόμιση εισόδου Κηρίνθου

3

Κατασκευή οστεοφυλακίου νεκροταφείου Ζ.Πηγής

4

Ανάπλαση πλατείας Κηρίνθου

5

Κατασκευή έργου προστασίας Δημοτικού Σχολείου Κηρίνθου

6

Τοιχίο αντιστήριξης εντός οικισμού Ζωοδόχου Πηγής πλησίον οικίας
Κωνσταντίνου Αντωνίου
Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Κηρίνθου

7

ΣΥΝΟΛΟ

5.000,00
10.000,00
5.000,00
6.000,00
4.000,00
5.000,00

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ 2019
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

5.000,00

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

40.000,00

Τοπική Κοινότητα Στροφυλιάς
1

Κατασκευή πεζοδρομίων από γήπεδο έως οικία Κων/νου Κοσμά

2

Τσιμεντοστρώσεις οδών εντός οικισμού Στροφυλιάς

3

Βελτίωση φωτισμού πλατείας Τ.Κ.Στροφυλιάς

4

Κατασκευή βάση προδιαγραφών παιδικής χαράς Στροφυλιάς

8.000,00
4.000,00
6.000,00
13.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

31.000,00

Τοπική Κοινότητα Βλαχιάς
1

Ασφαλτόστρωση οδού στη θέση Καστρί

2

Κατασκευή τεχνικού αποχέτευσης ομβρίων στη θέση «Τιμόνι» επί της οδού
προς Μακρύ Γιαλό
Προστασία δρόμου στη θέση «Κακιά σκάλα»

3

ΣΥΝΟΛΟ

10.000,00
6.300,00

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

10.000,00

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

26.300,00

Τοπική Κοινότητα Σπαθαρίου
1

Ανάπλαση υδραύλακα Τ.Κ. Σπαθαρίου

5.000,00

11

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
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2

Διαμόρφωση βρύσης οικισμού Καλυβίων

3

Ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Κ. Σπαθαρίου

6.000,00
7.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

18.000,00

Τοπική Κοινότητα Μετοχίου
1

Κατασκευή οστεοφυλακίου

2

Σαρζανέτ σε ποτάμι Τ.Κ. Μετοχίου

3

Πλακόστρωτο στα πεζοδρόμια από γήπεδο μέχρι εκκλησία

2.000,00
10.000,00
6.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

18.000,00

Πεζοδρόμιο και φωτισμός στον δρόμο για αλώνια και ανάπλαση περιβάλλοντος
χώρου εκκλησίας Αγίου Γεωργίου

8.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

8.000,00

ΣΑΤΑ 2019
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

Τοπική Κοινότητα Φαράκλας
1

ΣΥΝΟΛΟ «ΣΑΤΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΡΕΩΣ

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

416.728,23+7.00
0,00=

423.728,23

Γ)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΛΕΩΣ
ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ & ΣΑΤΑ 2019: 167.906,56
Τοπική Κοινότητα Αγίας Άννας
1

Κατασκευή φωτισμού πεζοδρομίων εισόδου Τ.Κ.Αγίας Άννας

2

Κατασκευή στέγης Γυμνασίου Αγίας Άννας

3

Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην παραλιακή οδό Αγκάλης

17.906,56
38.000,00
18.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
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73.906,56

ΣΑΤΑ 2019
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
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Τοπική Κοινότητα Αχλαδίου
1

Επέκταση αποχετευτικού δικτύου Αχλαδίου ως βρυσίτσα

2

Ασφαλτόστρωση δρόμου από παραλία Αχλαδίου τα Κοτσικιά

6.000,00
8.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΑΤΑ 2019
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

14.000,00

Τοπική Κοινότητα Κοτσικιά
1

Επισκευή σχολείου Κοτσικιά

2

Κατασκευή τεχνικού στη θέση «ΒΑΡΚΑ» και λοιπών τεχνικών
στην θέση Αχλαδοπόταμος και σημειακά στην οδό Αχλάδι –
Κοτσικιά και τσιμεντόστρωση δρόμου Πούντα –
Αχλαδοποτάμου και θέση Στενά και Σιδερέκ

3.500,00
20.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΑΤΑ 2019
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

23.500,00

Τοπική Κοινότητα Παπάδων
1

Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου κεντρικής βρύσης Τ.Κ.Παπάδων

2

Τσιμεντοστρώσεις εντός του οικισμού Παπάδων

8.000,00
5.500,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

13.500,00

Τοπική Κοινότητα Κερασιάς
1
2

Κατασκευή γέφυρας στη η θέση ‘’Κερασίτσα’ με τσιμεντ/ση
Τ.Κ. Κερασιάς
Επισκευή στέγης Κοινοτικού Γραφείου Κερασιάς

ΣΥΝΟΛΟ

11.000,00

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

5.000,00

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

16.000,00

Τοπική Κοινότητα Κεραμειας
1

Κατασκευή γηπέδου 5x5

21.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
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21.000,00

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
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Τοπική Κοινότητα Αμελάντων
1

Τσιμεντόστρωση οδών Τ.Κ. Αμελάντων

2

Κατασκευή δύο τεχνικών για τη διευθέτηση ομβρίων στον δρόμο Αμέλαντες Σκεπαστή

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ «ΣΑΤΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΛΕΩΣ

4.000,00
2.000,00

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

6.000,00
167.906,56

Δ) ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (20%)
87.915,12 (Δ.Ε.ΕΛΥΜΝΙΩΝ) + 105.932,06 (Δ.Ε. ΚΗΡΕΩΣ) + 41.976,64 (Δ.Ε.ΝΗΛΕΩΣ)=235.823,82
1

Κατασκευή τεχνικού προσπέλασης γέφυρα σύνδεσης Σκεπαστή - Αμέλαντες

22.000,00

ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

2
3
4
5
6
7
8

Bελτίωση ασφαλτόστρωση Κρύα Βρύση Αγκάλη
Κατασκευή οδού Φραγκάκη - Κοτσικιά
Ασφαλτοστρώσεις τμήματος Ροβιές Μαρούλι και Ηράκλης
Κατασκευή νέας γέφυρας για λιμάνι στη θέση Πορτάρα Μαντουδίου
Νέα χάραξη οδού Αγκάλη - Φραγκάκη
Έκτακτες ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις Δήμου
Μελέτη ανέγερσης Δημοτικού κτιρίου για την στέγαση του αστυνομικού τμήματος
Μαντουδίου (Τοπογραφικά – Περιβαλλοντικά και ολοκληρωμένες μελέτες για
έκδοση οικοδομικής αδείας)

50.000,00
22.000,00
32.500,00
40.000,00
40.000,00
9.323,82

ΣΑΤΑ 2019
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΑΤΑ 2019

20.000,00

ΣΑΤΑ 2019

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (20%)

235.823,82

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ. & ΥΠ.ΕΣ.
1

ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & AYΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
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40.000,00

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
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2

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΝΗΛΕΩΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018
(Α’ ΦΑΣΗ)

3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ

4

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

178.400,00

212.000,00

40.000,00

ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ.

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΥΠ.ΕΣ.

δ2)ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1

«Αντιπυρική προστασία Δημοτικών Δασών Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας
Άννας»

ΣΥΝΟΛΟ

10.000,00

Π.Α.Α 2007-2013

10.000,00

Ε)ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ (ΣΑΕ055) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 178/2018 &183/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
1
2

15-7336.0002
30-7333.0025

3
4

30-7332.0008
15-7331.0008

5

30-7336.0002

6
7
8
9
10
11

30-7336.0009
30-7333.0026
30-7333.0028
15-7336.0004
30-7333.0029
30-7336.0021

Κατασκευή νέας περίφραξης, αποκατάσταση και χρωματισμός και επαναφορά
περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο που στεγάζονται το ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Μαντουδίου
Αποκατάσταση οδού Λίμνη – Κατούνια και κατασκευή οχετού στην οδό μπροστά
από την επιχείρηση «ΑΣΤΡΟΝ»
Επαναφορά περιβάλλοντα χώρου της πλατείας στο Κυμάσι Μαντουδίου
Αποκατάσταση εσωτερικού χώρου, χρωματισμός και επαναφορά περιβάλλοντα
χώρου στο κτίριο κλειστού Γυμναστηρίου Μαντουδίου
Κατασκευή σαρζανέτ για την προστασία του σχεδίου πόλης κατάντη της
γέφυρας Μαντουδίου
Κατασκευή κυβοτοειδούς οχετού στη θέση «Ποτόκια» Τ.Κ. Πηλίου
Κατασκευή τεχνικών σε αγροτικούς δρόμους
Επαναφορά ασφαλτικών σε οδοστρώματα
Αποκατάσταση φθορών αγωνιστικών χώρων πληγέντων γηπέδων
Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στο 1ο Χλμ. της οδού Φραγκάκη –Αγκάλη
Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης ομβρίων και αποκατάσταση οδού εντός
ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Λίμνης κατάντι του ρέματος Αγίου Γεωργίου

15

76.000,00
38.000,00

ΣΑΕ055
ΣΑΕ055

21.826,77
62.700,00

ΣΑΕ055
ΣΑΕ055

57.000,00

ΣΑΕ055

61.750,00
38.000,00
52.250,00
25.650,00
19.000,00
9.200,32

ΣΑΕ055
ΣΑΕ055
ΣΑΕ055
ΣΑΕ055
ΣΑΕ055
ΣΑΕ055
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12

30-7332.0009

Αποκατάσταση έργου ανάπλασης πλατείας Προκοπίου

19.950,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ
(ΣΑΕ055)

ΣΑΕ055

481.327,09

Σύμφωνα με το από 28-8-2018 έγγραφο που μας έστειλε το τμήμα Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου σε απάντηση του από 27-8-2018 εγγράφου μας
προκύπτουν ότι:
1)Υπάρχει στο ταμείο του Δήμου έως 31-12-2017 το ποσό των 859.995,31€ από αδιάθετα ΚΑΠ Αναπτυξιακών Έργων και Επενδύσεων
(πρώην ΣΑΤΑ) παλαιών ετών.
2)Εντός του έτους 2018 έχει κατατεθεί στο ταμείο του Δήμου το ποσό των 73.320,00€ (τέσσερις (4) δόσεις).
3)Με την προϋπόθεση ότι η δόση είναι 73.320,00/4=18.330,00€ και ότι ο Δήμος υπολείπεται να πάρει εντός του 2018 άλλες οκτώ (8) δόσεις μπορεί
να χρησιμοποιηθεί το ποσό των 8x18.330,00=146.640,00€
4)Επίσης με την προϋπόθεση ότι η δόση εντός του 2018 θα είναι 18.330,00€ και ότι ο Δήμος υπολείπεται να πάρει εντός του 2019 άλλες δώδεκα (12)
δόσεις , μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ποσό των 12x18.330,00=219.960,00€

Άρα το συνολικό ποσό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από τα παραπάνω είναι:
ΣΥΝΟΛΟ=859.995,31+73.320,00+146.640,00+219.960,00=1.299.915,31
Mε βάση την υπ’αριθμ.177/2018 απόφαση Δ.Σ. με την οποία αποδεσμεύεται 12% από το σύνολο της ΣΑΤΑ ποσού 120.796,23€ το ποσό που
απομένει για κατανομή είναι το εξής: 1.299.915,31-120.796,23=1.179.119,08€
Με βάση τον πληθυσμό του Δήμου (12.045) και τους πληθυσμούς ανά Δημοτική Ενότητα (Απογραφή 2011, ΦΕΚ3465/2012 τεύχος Β’) οι οποίοι
είναι οι εξής: Δ.Ε. Ελυμνίων 4.490, Δ.Ε.Κηρέως 5.411, Δ.Ε.Νηλέως 2.144
ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 1.179.119,08€ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΥΜΝΙΩΝ
ΚΑΠ Ε Ε(πρώην ΣΑΤΑ): ποσοστό 4.490/12.045=37,28% ήτοι 1.179.119,08 x 0,3728=439.575,59€
80% = 351.660,47€ Για έργα της ενότητας
20% = 87.915,12€ Για έργα κοινά του Δήμου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΡΕΩΣ
ΚΑΠ Ε Ε(πρώην ΣΑΤΑ): ποσοστό 5.411/12.045=44,92% ήτοι 1.179.119,08 x 0,4492=529.660,29€
80% = 423.728,23€ Για έργα της ενότητας
20% = 105.932,06€ Για έργα κοινά του Δήμου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΛΕΩΣ
ΚΑΠ Ε Ε(πρώην ΣΑΤΑ): ποσοστό 2.144/12.045=17,80% ήτοι 1.179.119,08 x 0,178=209.883,20€
80% = 167.906,56€ Για έργα της ενότητας
20% = 41.976,64€ Για έργα κοινά του Δήμου

ΜΕΛΕΤΕΣ (ΤΙΤΛΟΣ)
1
2
3
4

Μελέτη για κατασκευή έργου προστασίας από
καταπτώσεις της οδού Λίμνη – Κατούνια
Τοπογραφική αποτύπωση για τον καθορισμό Αιγιαλού
και Παραλίας στην οδό Λίμνη-Κατούνια
Μελέτη για κατασκευή γέφυρας στη θέση Πορτάρα
Μαντουδίου
Μελετη για νέα χάραξη οδού Αγκάλη – Φραγκάκη

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ
8.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ίδιοι Πόροι

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΛΥΜΝΙΩΝ

5.000,00

Ίδιοι Πόροι

ΕΛΥΜΝΙΩΝ

8.000,00

Ίδιοι Πόροι

ΚΗΡΕΩΣ

10.000,00
31.000,00

Ίδιοι Πόροι

ΝΗΛΕΩΣ
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Ψηφίστηκε από τους δημοτικούς συμβούλους κ.κ Χατζή Ανδρέα ,Γιαννιό
Κωνσταντίνι , Αρβανίτη Παναγιώτη , Σεσοντή Μαρία,Στέφου Κυριακή , Μουριά
Ιωάννη ,Ψαρρού Ελπίδα , Καντζούρα Ιωάννη και Στεργίου Ιωάννη Ψήφοι
εννέα -9Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. κ. Βούλγαρης Αναστάσιος ,Δανέλλης Ιωάννης ,
Κουκουρίκος Ηλίας ,Γεργάκαινα Ελένη ,Κατσούρας Δημήτριος ψηφίζουν ως
έχει το τεχνικό πρόγραμμα Ψήφοι πέντε-5Λιαγκάκης Ευστάθιος –Γεωργατζής Ευάγγελος :Δεν ψηφίζουμε το τεχνικό
πρόγραμμα Ψήφοι δύο-2Αλεξίου Δημήτριος: Ψηφίζω μόνο έργα χρηματοδοτούμενα από ΣΑΕ 055 με
βάσει της υπ αριθμόν 178/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
481.000 ευρώ. Επίσης ψηφίζω και το τελευταίο που έχει να κάνει με μελέτες
31.000 χιλιάδες ευρώ. Ψήφος μία -1Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
O Πρόεδρος

H Αντιπρόεδρος

Χατζής Ανδρέας

Στέφου Κυριακή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Γεωργάκαινα
Γιαννιός
Κατσούρας
Αρβανίτης
Δανέλης
Βούλγαρης
Κουκουρίκος
Σεσοντή
Στεργίου
Ψαρρού
Μουργιάς
Καντζούρας
Αλεξίου
Λιαγκάκης
Γεωργατζής

Ελένη
Κων/νος
Δημήτριος
Παναγιώτης
Ιωάννης
Αναστάσιος
Ηλίας
Μαρία
Ιωάννης
Ελπίδα
Ιωάννης
Ιωάννης
Δημήτριος
Ευστάθιος
Ευάγγελος
Ακριβές απόσπασμα
εκ του πρωτοτύπου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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