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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
« Γνωµοδότηση επί του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου έτους 2017 »
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 2/2016 συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, που
συγκροτήθηκε µε την αρ. 205/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. (αρ. 76 του Ν. 3852/2010).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Στη Λίµνη σήµερα την 25η Αυγούστου του έτους 2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19.00 συνήλθε
σε δηµόσια επαναληπτική συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Μαντουδίου Λίµνης
Αγίας Άννας, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού της Επιτροπής, λόγω αναβολής της
προγραµµατισµένης στις 24/08/2016 συνεδρίασης, επειδή δεν είχε την νόµιµη απαρτία των µελών και
ύστερα από την µε αριθµό 7867/17-08-2016 πρόσκληση του Πρόεδρου, που επιδόθηκε νόµιµα, για
συζήτηση και γνωµοδότηση στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1.- Γνωµοδότηση επί του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου έτους 2017.
2.- Γνωµοδότηση σχετικά µε την κατάρτιση Προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2017.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο σαράντα ενός
(41)µελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Πρόεδρος)
1.ΡΟΥΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2.ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3.ΒΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3.ΚΑΡΑ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
4.ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΥΜΠΕΡΗ-ΤΣΙΠΤΣΗ
4.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6.ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7.ΨΑΡΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8.ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9.ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10.ΒΕΤΣΟΝΟΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11.∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
12.ΠΥΘΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
13.ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
14.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16.ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
17.ΛΙΤΣΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
18.ΛΕΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
19.ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
20.ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21.ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
22.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
23.ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
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24.ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΡΓΥΡΩ
25.ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
26.ΠΑΣΣΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
27. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΙΝΤΕΡΗΣ
28.ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
29.ΒΟΚΟΡΟΚΟΥ ΖΩΗ
30. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
31.ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΩ
32.ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
33.ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
34.∆ΕΓΕΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
35.ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
36.∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
37.ΧΑΛΑΣΤΗ ΖΩΗ
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη ∆ουρή Μαρία, υπάλληλο του ∆ήµου.
Παρόν στη συνεδρίαση ήταν και ο υπάλληλος του Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου &
Προµηθειών Γεραλής Νικόλαος, χωρίς δικαίωµα ψήφου.
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρ. 76 του Ν. 3852/2010, όπου
αναφέρεται ότι σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση, η συνεδρίαση
επαναλαµβάνεται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι
υφίσταται απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα ενός (41) µελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) µέλη
και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αυτής.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
Έθεσε υπόψη της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης το σχέδιο του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου, έτους
2017, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα στην παρούσα Απόφαση – Γνωµοδότηση, το οποίο
έχει διαµορφωθεί κατά δηµοτική ενότητα και κατά Τοπική Κοινότητα και σύµφωνα µε τις προτάσεις
των προέδρων, είπε τα εξής:
Η κατανοµή του ποσού των 916.926,06€ για το έτος 2017 έγινε ανά ∆ηµοτική Ενότητα και τα
επιλεγέντα έργα έγιναν λαµβάνοντας υπόψη τον πληθυσµό.
Τον Πρόεδρο διέκοψε και πήρε το λόγο η Κα Πηνελόπη Λυµπέρη-Τσιπτσή, εκπρόσωπος του
Συλλόγου Περιβάλλον Πολιτισµός kireas.org και ρώτησε, αν αυτά που αποτυπώνονται στο τεχνικό
πρόγραµµα είναι όλα προτάσεις των Προέδρων.
Ο Πρόεδρος απάντησε λέγοντας ότι ζητήθηκε από όλα τα τοπικά συµβούλια να καταθέσουν τις
προτάσεις τους και µάλιστα ζητήθηκε η ιεράρχησή τους διότι τα χρήµατα είναι λίγα. Κάποιοι
Πρόεδροι ανταποκρίθηκαν και όπου δεν είχαµε αποφάσεις, κατέθεσαν προτάσεις οι Αρµόδιοι
Αντιδήµαρχοι. Τα αιτήµατα εξετάστηκαν αν µπορούσαν να ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραµµα µε
οικονοµικά κριτήρια.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εξήγησε τη διαδικασία σύνταξης του Τεχνικού Προγράµµατος
επισηµαίνοντας ότι τα χρήµατα µοιράζονται µε αίσθηµα δικαίου και σύµφωνα µε όσα προβλέπει ο
Νόµος. Τα χρήµατα που διαθέτει ο ∆ήµος είναι και για τα παλιά έργα και για νέα έργα. Έγινε ένα
ξεκαθάρισµα παλαιών έργων και όσα φόρτωναν τον προϋπολογισµό τα προηγούµενα χρόνια χωρίς
προοπτική αφαιρέθηκαν.
Έκανε αναλυτική περιγραφή των έργων ανά ∆ηµοτική Ενότητα και περαιτέρω ανά Τοπική
Κοινότητα και κάθε οικισµό. Μετά την περιγραφή των προτεινόµενων έργων ζήτησε από τα µέλη να
θέσουν τις προτάσεις τους προκειµένου να εξεταστούν. Είπε επίσης ότι τα έργα είναι φτωχά, ελάχιστα
σε σχέση µε τις ανάγκες του ∆ήµου διότι τα χρήµατα είναι λίγα.
Κατόπιν πήραν το λόγο οι φορείς και τοποθετήθηκαν επί του σχεδίου του Τεχνικού Προγράµµατος. Ο
κ. Βαλλής Στέφανος, εκπρόσωπος του Αγροτικού Συνεταιρισµού Ροβιών είπε ότι τα χρήµατα για το
έργο του φωτισµού στις Ροβιές µέχρι το εργοστάσιο είναι πολλά και το έργο δεν είναι απαραίτητο,
διότι αρκεί ο υπάρχων φωτισµός και θα ήταν πιο χρήσιµο να γίνει ασφαλτόστρωση µέχρι εκεί που
αφήνουν τα βαρέλια τους.
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Ο Πρόεδρος είπε ότι µε εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Ροβιών µπορεί να αλλάξει
το έργο της επέκτασης του φωτισµού προς το εργοστάσιο και το γήπεδο.
Ο κ. Βαλλής τόνισε ότι µε το ίδιο ποσό, ίσως και λιγότερο γίνει κάτι άλλο για το κοινό συµφέρον.
Μετά πήρε το λόγο η κα Πηνελόπη Λυµπέρη – Τσιπτσή και µίλησε για την πεζογέφυρα στο
Μαντούδι, που έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα, εκφράζοντας τον προβληµατισµό της αν µε
αυτά τα χρήµατα θα γίνει κάτι καλό και όχι κάτι πρόχειρο. Θα είναι ένα ωραίο και χρήσιµο έργο.
Ζήτησε να γίνει καλαίσθητο και να ενταχθεί στο χώρο καθότι δεν χρειάζεται ένα ακόµα
τερατούργηµα.
Τον λόγο πήρε ο κ. Αλαφάκης και ρώτησε πώς προκύπτει το ποσό και από πού είναι η
χρηµατοδότηση.
Ο Πρόεδρος απάντησε ότι αυτή τη στιγµή δεν έχουµε τη µελέτη για να απαντήσουµε ολοκληρωµένα
αλλά τα έργα χρηµατοδοτούνται γενικά από ΣΑΤΑ και άλλες πηγές. Τόνισε και εκείνος την ανάγκη
για ασφάλεια των διερχοµένων και τη σηµασία του έργου για τους µαθητές.
Η κ. Πηνελόπη Λυµπέρη – Τσιπτσή επεσήµανε και την άθλια κατάσταση της γέφυρας στο Μαντούδι
ζητώντας να γίνει κάτι και για την είσοδο του Μαντουδίου.
Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι θα εξεταστεί η πληρότητα της µελέτης και αν τα χρήµατα επαρκούν για να
εξυπηρετηθεί ο σκοπός του έργου, καθώς και οι υπόλοιπες προτάσεις.
Η κ.Πηνελόπη Λυµπέρη – Τσιπτσή έθεσε κάποια θέµατα που αφορούσαν έργα του Μαντουδίου και ο
Πρόεδρος διαπίστωσε ότι έπρεπε να υπάρχουν προµελέτες για να µπορούν να αξιολογηθούν καλύτερα
τα έργα από την Επιτροπή.
Ο κ. Αλαφάκης ζήτησε να πληροφορηθεί γιατί παρόλο το ξεκαθάρισµα υπάρχουν κάποια έργα στο
Τεχνικό Πρόγραµµα που αφορούν π.χ Ολυµπιακά Έργα και ο Πρόεδρος απάντησε ότι φαίνεται
δέσµευση του ∆ήµου και ενώ είναι ανενεργά χρειάζονται κάποιες διαδικασίες που από την πλευρά
του ο ∆ήµος θα κάνει ότι µπορεί για να τα κλείσει.
Ο Πρόεδρος απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις και τις απορίες των µελών της Επιτροπής και
κλείνοντας τη συζήτηση είπε ότι θα εξετασθούν όλα τα θέµατα που τέθηκαν.
Η Επιτροπή ∆ιαβούλευσης αφού έλαβε υπόψη:
1) Την εισήγηση του Προέδρου της επιτροπής
2) Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010
3) Το σχέδιο Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2017
4) Τις απόψεις των µελών της επιτροπής
Και µετά από διαλογική συζήτηση,
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ
Υπέρ του προτεινόµενου σχεδίου του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου Μαντουδίου Λίµνης
Αγίας Άννας έτους 2017.Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφτηκε ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Χρήστος Καλυβιώτης
∆ήµαρχος

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΥΜΠΕΡΗ-ΤΣΙΠΤΣΗ
3. ΒΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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