
 1 

      

   ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 
                ΔΗΜΟ ΘΝΣΘΚΗ 

 

 

Α ρ ι θ.   σ ν ε δ ρ ί α ζ η ς: 1/3-1-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 2/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 1
ης

 ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΜΑ 2o Έγκριζη Σετνικού Προγράμμαηος ηοσ Δήμοσ  έηοσς 2022. 

 

     ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 3ε ηνπ κελόο Ιαλνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Δεπηέξα   θαη ώξα 14:00 ην Δεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Δήκνπ ζπλήιζε ζε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο ηειεδηάζθεςεο, ύζηεξα από ηελ κε 

αξηζκό πξση: 12015/30.12.2021  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ  ε 

νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο ηνπ Δεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ζηνλ θ.  

Δήκαξρν θαη δεκνζηεύζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).  

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία είθνζη   ηεζζάξσλ (24) κειώλ  θαη ηελ απνπζία ηξηώλ  (3) κειώλ,  

όπσο: 

 ΠΑΡΟΝΣΔ  ΑΠΟΝΣΔ 

1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Δεκόπνπινο Κσλζηαληίλνο 
2 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 2 Μνπκηδίδεο Χαξάιακπνο 

3 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 3 Φξαγθαιήο Γεκήηξηνο 

4 Δήκνπ Ισάλλεο   

5 Ζαπξίδεο Επζηάζηνο   
6 Ζιαηίληζεο Αληώληνο   

7 Ιληδέο Νηθόιανο   

8 Ισαλλίδνπ Μαξία   

9 Κνξσλίδεο Παύινο   

0 Κνζκίδεο Παλαγηώηεο   

11 Λαδαξίδεο Θενιόγνο   

12 Λνύγγνο Ζήζεο   

13 Λεσλάθεο Λεσλίδαο   

14 Μαπξνθξύδεο Κπξηάθνο   

15 Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο   

16 Νηθνιάνπ Λεσλίδαο   

17 Παλαγησηίδεο Ισζήθ   
18 Ρόδε νπιηάλα   
19 Ραβαλίδεο Χξήζηνο   
20 αββίδεο Παλαγηώηεο   
21 παλίδεο Επζύκηνο   
22 Σνξνπλίδεο Ισάλλεο   
23 Σζίληηνο Γεώξγηνο   
24 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   
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Ο θ. Μνπκηδίδεο Υαξάιακπνο  εηζήιζε ζην θαζπζηεξεκέλα ζην παλει ηεο 
ηειεδηάζθεςεο θαηά  ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Ο θ. Φξαγθαιήο Γεκήηξηνο εηζήιζε ζην θαζπζηεξεκέλα ζην παλει ηεο ηειεδηάζθεςεο 
θαηά  ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  
Ο θ. Γεκόπνπινο Κσλζηαληίλνο απνπζίαδε θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ιόγσ 
πξνζσπηθνύ ηνπ πξνβιήκαηνο γηα ην νπνίν ελεκέξσζε ηνλ θ . Πξόεδξν αιιά εηζήιζε 
ζην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 2νπ ζέκαηνο. 
Ζ Κα Ησαλλίδνπ Μαξία απνρώξεζε εθηάθησο από ην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 2νπ ζέκαηνο ιόγσ πξνζσπηθνύ ηεο πξνβιήκαηνο. 
Ο θ. παλίδεο Δπζύκηνο απνρώξεζε από ην από ην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 2νπ ζέκαηνο. 
 
Πξόεδξνη Σνπηθώλ πκβνπιίσλ : 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2) Μπειειήο 
Νηθόιανο (Ρνδόπνιεο)  
 

ηε ζπλεδξίαζε  ήηαλ παξώλ θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ  θιήζεθε 
λόκηκα. 
Σα πξαθηηθά θξαηήζεθαλ από ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Κα Καινπνύινπ Δπαγγειία. 
 
 

Σν 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε   ν θ. Εαπξίδεο Δπζηάζηνο   , 

Αληηδήκαξρνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ  θαη αλέγλσζε ηελ εηζήγεζή ηνπ ζην ζώκα ε νπνία 

απηνηειώο παξαηίζεηαη σο αθνινύζσο : 

¨Όινη ζαο γλσξίδεηε όηη νη αλάγθεο ζε έξγα πξνο επίιπζε πξνβιεκάησλ ησλ 

δεκνηώλ καο είλαη κεγάιεο αιιά δπζηπρώο νη πόξνη είλαη πεξηνξηζκέλνη. Οη πηζηώζεηο 

από ΑΣΑ είλαη ακειεηέεο ελώ ηα Δπξσπατθά θνλδύιηα πξννξίδνληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο 

δξάζεηο όρη γηα ζπληεξήζεηο   θαη είλαη ρξνλνβόξα ηόζν ζε δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο όζν 

θαη ζε δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο. Γλσξίδεηε όινη όηη ζην νδηθό δίθηπν έρνπκε θάλεη 

παξεκβάζεηο κε δηθά καο κέζα θαη κε ειάρηζην πξνζσπηθό πνπ είρακε όια απηά ηα 

ρξόληα. Με ηελ θνηλσθειή εξγαζία, κε ηα νθηάκελα , κε ηα δίκελα πηζηεύσ όηη έρνπκε 

δώζεη αξθεηέο ιύζεηο νη νπνίεο όκσο δελ είλαη κόληκεο θαη δελ έρνπλ δηάξθεηα. Ξέξεηε 

όινη όηη νη ηερληθέο ππεξεζίεο , ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Γόκεζεο, ην ηκήκα 

Καζαξηόηεηαο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο είλαη ππνζηειερσκέλεο ζε βαζκό 90%. Δλώ 

θάπνηεο ππεξεζίεο γλσξίδεηε όινη όηη δελ ζηειερώλνληαη θαλ. Οπόηε είλαη ζαθέο όηη ν 

Γήκνο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ρξεηάδεηαη πόξνπο αιιά θαη αλζξώπηλα ρέξηα θαη θπξίσο 

εξγαηηθό αιιά θαη εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό γηα λα αληαπεμέιζεη ζην ξόιν ηνπ ζήκεξα. 

Παξ’ όια απηά ηα πξνβιήκαηα εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ θαζώο θαη νη απαηηήζεηο ησλ 

δεκνηώλ καο. πλεπώο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ πόξνη ή έζνδα γηα απαηηνύκελε 

βειηίσζε ησλ ππνδνκώλ. Μαο έρνπλ δώζεη όια ηα Σνπηθά ζπκβνύιηα θάπνηεο 

πξνηάζεηο, νη δεκόηεο θαη ε δεκνηηθή αξρή. Έρεηε πηζηεύσ ην πηλαθάθη απηό κε ηηο 

πξνηάζεηο από ηα ηνπηθά ζπκβνύιηα, είλαη γηα δηακόξθσζε αύιεησλ ρώξσλ, βειηίσζε 

θαη επέθηαζε δαζηθώλ θαη αγξνηηθώλ δξόκσλ, δηακόξθσζε αύιεησλ ρώξσλ ζρνιείσλ 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δηακόξθσζε εηζόδσλ νηθηζκώλ κε 

αζθαιή ζήκαλζε θαη θσηηζκό, δηακόξθσζε πεδνδξνκίσλ θαη ηνπνζέηεζε ξακπώλ ζε 

δεκνηηθά θηίξηα γηα ΑΜΔΑ , ηα πνζά δελ ηα δηαβάδσ γηαηί ηα έρεηε όινη κπξνζηά ζαο.  

Δίλαη έξγα γηα αζιεηηθέο ππνδνκέο, έξγα νδνπνηίαο εληφο νηθηζκψλ, είλαη 

ζπληήξεζε θαη θαηαζθεπή - επέθηαζε αξδεπηηθψλ δηθηχσλ, είλαη κειέηεο, είλαη κηα 
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κειέηε αξδεπηηθνχ δηθηχνπ γηα ην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Αριαδνρσξίνπ, , είλαη ε 

νξηνζέηεζε θαη δηεπζέηεζε ρεηκάξξσλ - ξεκάησλ, είλαη ε θαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ 

εηζφδνπ ηεο πφιεο ηνπ ηδεξνθάζηξνπ, πεδνδξφκην ζηνλ δξφκν απφ νηθηζκφ Θεξθίλεο 

πξνο ην ιηκαλάθη Θεξθίλεο, ζπληήξεζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ, ζπληήξεζε αγξνηηθψλ 

δξφκσλ, είλαη εθζπγρξνληζκφο ησλ δεκνηηθψλ αξδεπηηθψλ αληιηνζηαζίσλ, εθαξκνγή 

πξνγξάκκαηνο παξεκβάζεσο απνμήισζεο θαη απνθαηάζηαζεο παηδηθψλ ραξψλ, νξηδφληηα 

θαη θάζεηε ζήκαλζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, είλαη κέηξα βειηίσζεο ηεο νξαηφηεηαο θαη 

άξζεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, είλαη ε θαηαζθεπή γεθπξψλ θαη νρεηψλ γηα 

ηε ζχλδεζε δεκνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, είλαη ε αληηθαηάζηαζε εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα 

κε ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα, είλαη ε θαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ εληφο νηθηζκψλ πξνο 

άξζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο νδηθνχ δηθηχνπ θαη βειηίσζεο ηεο αζθαιήο κεηαθίλεζεο ησλ 

πνιηηψλ.  

Απηέο είλαη νη πξνηάζεηο απφ ηα Σνπηθά πκβνχιηα, απ’ ηνπο δεκφηεο θαη απ’ ηε 

Γεκνηηθή Αξρή.  

Σψξα απ’ ηε ΑΣΑ πνπ έρνπκε απηή ηε ρξνληά θαη είλαη 399.000 επξψ, ε θαηαλνκή 

γηα ην 2022 είλαη νδνπνηία ζε φια ηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα: 244.900 επξψ πνπ 

πεξηιακβάλεη αζθαιηνζηξψζεηο, ζπληεξήζεηο θαη επνπιψζεηο. Δίλαη ε θαηαζθεπή 

πεδνδξνκίσλ ζε φια ηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ: 80.000 επξψ, θάπνηα είλαη 

Γφληκν, Αριαδνρψξη, Ρνδφπνιε θαη ην ηειεπηαίν είλαη αλαβάζκηζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 

ζηνλ νηθηζκφ Καλδξαθίνπ: 75.000 επξψ.  

Θέισ λα ζαο πσ φηη έρνπκε θαη ηα ζπλερηδφκελα έξγα, πνπ πξψην είλαη: 

ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ Καζεηηθήο Δζηίαο γηα ην 2020 πνπ ήηαλ 295.000 επξψ, είλαη 

επέθηαζε δηθηχνπ ΦΟΠ ζηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ: 70.000 επξψ, είλαη 

ειεθηξνθσηηζκφο εηζφδνπ ζηνπο νηθηζκνχο Ιηβαδηά θαη ηξπκνλνρψξη 102.000 επξψ, 

είλαη ε θαηαζθεπή Κνπζείν Βνπβαινηξνθείαο ζηε Ιηβαδηά θαη είλαη απφ ΑΣΑ 87.000 

επξψ, έξγα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο ππνζηήξημεο Αριαδνρσξίνπ πνπ είλαη 

649,18 θαη είλαη απφ ηε ΙΑΓΖΔ, έξγα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

Πξνκαρψλα, έξγα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο ππνζηήξημεο Θεξθίλεο, έξγα ηνπηθήο 

αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο ππνζηήξημεο Υαξνπνχ, πάιη απφ ηε ΙΑΓΖΔ θαη είλαη 

182.794,14, ππάξρνπλ νη πξνηάζεηο απφ ην Σνπηθφ πκβνχιην ηνπ Υαξνπνχ, έξγα ηνπηθήο 

αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο ππνζηήξημεο γηα ην 2022 είλαη 73.000 επξψ, θαηαζθεπή 

πεδνδξνκίνπ ζε φια ηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα, είπακε απ’ ηε ΑΣΑ είλαη 80.000 επξψ, 

θαηαζθεπή ηνηρίνπ ζην νδηθφ δίθηπν, έρνπκε Βακβαθφθπην, ηδεξφθαζηξν θαη Πεηξίηζη, 

απφ ΑΣΑ 90.000 επξψ.  

Έξγα θνηλσληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο έληαμεο πξνζθχγσλ ζηνλ Γήκν ηληηθήο είλαη 

170.000 επξψ, απφ ΑΣΑ είλαη 35.000 επξψ, ζπληήξεζε δχν ζρνιηθψλ θηηξίσλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ ηληηθήο απφ ΑΣΑ 33.500 επξψ, ζπληήξεζε 

δεκνηηθψλ θηηξίσλ απφ ΑΣΑ 100.000 επξψ, αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε ηνπ Δλπδξείνπ 

Βπξψλεηαο είλαη 410.000 επξψ, απφ ΑΣΑ είλαη 72.244 επξψ, είλαη αλαβάζκηζε ππαίζξησλ 

αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 155.000 επξψ, είλαη αλαβάζκηζε 

ΑΔΑ: ΨΔΚ2Ω1Υ-Λ9Υ



 4 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηνλ νηθηζκφ Καλδξάθη πνπ είπακε, είλαη 170.000 επξψ ην έξγν, 75 

είλαη απφ ΑΣΑ.  

Γεκηνπξγία αζιεηηθνχ θέληξνπ ζην Άγθηζηξν, ην έξγν είλαη 378.499,12 θαη απφ 

ΑΣΑ είλαη: 84.516,13, νδνπνηία ζε φια ηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ: 335.309 

επξψ, είλαη ε εηδηθή αξρηηεθηνληθή κειέηε ζε φιεο ηηο πφιεηο ηνπ ηδεξνθάζηξνπ: 27.175 

επξψ, ζπληήξεζε ζηα λεθξνηαθεία Βακβαθνθχηνπ: 24.830 επξψ, ζπληήξεζε ζε φια ηα 

λεθξνηαθεία ηνπ Γήκνπ ηληηθήο: 89.329 επξψ, ακνηβή γηα ηερληθή βνήζεηα θαη γηα ηελ 

σξίκαλζε νξηζηηθψλ κειεηψλ εθαξκνγήο θαη εηδηθψλ αζιεηηθψλ κειεηψλ: είλαη 75.000 

επξψ, ακνηβή ζπκβνχισλ γηα ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξάμεο ηνπ Αλνηρηνχ Θέληξνπ Δκπνξίνπ: 45.000 επξψ, είπακε θαηαζθεπή γηα ην Κνπζείν 

Βνπβαινηξνθίαο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΡΤΚΟΛΑ: 120.000 επξψ, βειηίσζε 

κηθξνθιίκαηνο κε ηε δεκηνπξγία πάξθνπ ηζέπεο ζην Αλνηρηφ Θέληξν Δκπνξίνπ: 24.800 

επξψ, ζπληήξεζε δχν ζρνιηθψλ θηηξίσλ πξσηνβάζκηαο ηνπ Γήκνπ ηληηθήο απφ ην 

ΦΗΙΟΓΖΚΟ ΗΗ: 96.500 επξψ, ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ Γεκνηηθνχ Κεγάξνπ 

ηδεξνθάζηξνπ: 1.641.000 επξψ, αλάπιαζε εηζφδνπ ζηελ πφιε ηνπ ηδεξνθάζηξνπ: 

274.800 επξψ, αλαβάζκηζε ηνπ δηθηχνπ αζηηθνχ θσηηζκνχ κε ηελ πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο έμππλνπ νδνθσηηζκνχ ηερλνινγίαο LED ζην Αλνηρηφ Θέληξν 

Δκπνξίνπ: 280.000 επξψ θαη αλάπιαζε ηεο θεληξηθήο πιαηείαο ηνπ ηδεξνθάζηξνπ κε 

ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία νδνχ ήπηαο θπθινθνξίαο γηα ηνπο δεκφηεο καο: 916.000 επξψ 

απφ ην Αλνηρηφ Θέληξν Δκπνξίνπ.  

Απηά είλαη ηα ζπλερηδφκελα έξγα.  

Ό,ηη δηεπθξηλίζεηο ζέιεηε, ππάξρνπλ νη κεραληθνί ηνπ Γήκνπ, ν Πξντζηάκελνο ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη νη εηδηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ Γεκάξρνπ είλαη κέζα, κπνξνχλ λα ζαο 

δψζνπλ νηηδήπνηε πιεξνθνξίεο ζέιεηε. Δπραξηζηψ πνιχ¨. 

ηε ζπλέρεηα ην ιόγν έιαβε ν θ. Γεσξγηάδεο Άλζηκνο θαη δήισζε όηη σο 

αλεμάξηεηνο ζύκβνπινο εμνπζηνδνηήζεθε από όιε ηελ αληηπνιίηεπζε γηα ηελ θαηάζεζε 

ελαιιαθηηθήο πξόηαζεο . Ζ εηζήγεζή ηνπ απηνηειώο παξαηίζεηαη σο αθνινύζσο : 

¨Ζ ελαιιαθηηθή πξφηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ 

ηληηθήο γηα ην 2022 είλαη έλα πξντφλ ζπλεξγαζίαο θαη θνηλήο επεμεξγαζίαο ζρεδφλ φισλ 

ησλ παξαηάμεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο, ηεο παξάηαμεο ηνπ θ. Ινχγγνπ, ηεο θαο 

Φπηαγθνπξίδνπ θαη ηνπ θ. Παλαγησηίδε θαη δηθηά κνπ. Ζ αλεμάξηεηε πξφηαζε πνπ 

θαηαζέηνπκε γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ είλαη κηα πξφηαζε απφ έξγα κε 

θνηλσληθφ πξφζσπν, ηα νπνία πινπνηνχληαη ζε πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ καο πνπ ζηεξνχληαη 

αθφκα θαη ησλ πην βαζηθψλ ππνδνκψλ.  

Κέζα απφ θάζε έξγν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ ηερληθφ πξφγξακκα 

εθπιεξψλεηαη ε πξνζδνθία ησλ πνιηηψλ γηα ζηνηρεηψδεηο ππνδνκέο ζε θάζε Γεκνηηθφ 

Γηακέξηζκα ηνπ Γήκνπ. Πεξηνρέο παξακειεκέλεο, φπσο ην Πεηξίηζη, Ρνδφπνιε, 

Βπξψλεηα, Θακαξσηφ, Πξνκαρψλαο, Κεγαινρψξη, Καθξπλίηζα, ηδεξφθαζηξν, ηα 

ηνπξηζηηθά ρσξηά ηνπ Γήκνπ καο: Θεξθίλε, Πνξφγηα, Άγθηζηξν, Αθξηηνρψξη, θαζψο θαη 

φια ηα ππφινηπα ρσξηά, απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ησλ παξεκβάζεσλ θαη ζηφρεπζεο γηα 

αλαβάζκηζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο κέζσ κίαο ζεηξάο έξγσλ πνπ πξνηείλνπκε γηα ην 
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επφκελν δηάζηεκα. Έξγα νπζίαο θαη φρη βηηξίλαο. Όπσο δεζκεχηεθε ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην κε πξφζθαηεο απνθάζεηο, αθνπγθξαδφκελνη ηηο θσλέο ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ.  

Γελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαζέηεη πξφηαζε ε Γεκνηηθή Αξρή γηα ην ηερληθφ 

πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ γηα ην 2022 θαη λα αθήλεη εθηφο ην αξδεπηηθφ ηνπ Λένπ 

Πεηξηηζίνπ, θαζψο επίζεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηέιεπζεο ηνπ Θξνπζνβίηε, δχν 

ζέκαηα πνπ ςεθίζηεθαλ νκφθσλα απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν έδσζε θαη ηελ 

εληνιή γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο.  

Γλσξίδεηε φινη φηη ην ηερληθφ πξφγξακκα είλαη ζε άκεζε ζπλάληεζε κε ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο. Γελ κπνξνχκε φκσο λα μερλάκε ηνπο δεκνηηθνχο πφξνπο γηα έξγα 

θαη φρη απιά γηα εμππεξεηήζεηο θαη επνρηαθέο αλάγθεο.  

Απφ ηελ πξφηαζε ησλ Σνπηθψλ δηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε ζπληεξήζεσλ δεκνηηθψλ 

θηηξίσλ ζηα ρσξηά ηνπο θαη απηά είλαη: Ρνδφπνιε, Άλσ Πνξφγηα, Θαζηαλνχζζα, 

Θακαξσηφ, ηδεξνρψξη, Γφληκν, Ιηβαδηά, Καθξπλίηζα, Καλδξάθη, Κεγαινρψξη, 

Πξνκαρψλαο, Άγθηζηξν.  

Κέρξη ζήκεξα δέζκεπε ε Γεκνηηθή Αξρή ζην παξειζφλ ρξήκαηα γηα έλα έξγν ζην 

Αθξηηνρψξη, ην νπνίν φκσο δπζηπρψο παξακέλεη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε κε πξφπεξζη, ρσξίο 

λα γίλεη θακία ελέξγεηα. Γηα λα κελ κέλνπλ ηα ρξήκαηα ζε αδξάλεηα κέρξη ηηο εθινγέο, 

ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο ησλ ρσξηψλ καο ζε έλα 

ζπλνιηθφ έξγν 137.884,04 επξψ, απφ ηνπο παξαθάησ θσδηθνχο: 02-307331.02 

πληήξεζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ: 100.000, 02-307322.14 Έξγα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο Γήκνπ ηληηθήο: 37.884,04.  

Δπίζεο, απφ ηα ρξήκαηα ησλ παξαθάησ θσδηθψλ: 02-356262.01: Θιάδεκα θαη 

θφςηκν δέληξσλ κε ρξήζε γεξαλνχ θαη ινηπψλ κεραλεκάησλ, 02-356262.05: Θαζαξηζκφο 

θαη ζπληήξεζε ρψξσλ πξαζίλνπ, 02-306233.01: Κηζζψκαηα κεραλεκάησλ ηερληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, λα κεηαθεξζνχλ απφ απηά 190.000 επξψ γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη 

αλάδεημε ηνπ Δλπδξείνπ Βπξψλεηαο θαη λα ηξνπνπνηεζνχλ νη θσδηθνί σο εμήο:  

Λα κεησζνχλ, δειαδή, θαη ζην ζχλνιφ ηνπο γηα ην θιάδεκα θαη θφςηκν δέληξσλ λα 

είλαη 31.700, γηα ηελ θαζαξηζκφ θαη ζπληήξεζε ρψξσλ πξαζίλνπ 140.000 απφ 205, 

κηζζψκαηα κεραλεκάησλ απφ 250 150.000. Ζ κίζζσζε κεραλεκάησλ λα γίλεη 

ππνρξεσηηθά αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα, ψζηε λα κελ παξαηεξεζνχλ μαλά αδηθίεο ζε βάξνο 

θάπνησλ ρσξηψλ θαη πεξηνρψλ.  

Δπίζεο, ηα 190 ρηιηάξηθα λα πξνζηεζνχλ ζηνλ θσδηθφ ηνπ Δλπδξείνπ, 02-

307331.13: Αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε ηνπ Δλπδξείνπ Βπξψλεηαο θαη απφ 410 ρηιηάξηθα λα 

γίλεη 600.000 επξψ. Σα ρξήκαηα ηεο κειέηεο Δηδηθή αξρηηεθηνληθή κειέηε ηεο εηζφδνπ 

ηεο πφιεσο ηνπ ηδεξνθάζηξνπ: 27.175,76 λα ηνπνζεηεζνχλ ζηε κειέηε γηα ην 

αξδεπηηθφ δίθηπν Λένπ Πεηξηηζίνπ. Ζ κειέηε ζα ππνβιεζεί ζηε ζπλέρεηα ζην Πξφγξακκα 

Αξδεπηηθψλ πνπ έρεη αλαθνηλσζεί απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Έηζη ε κειέηε 

αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ζην Λέν Πεηξίηζη θαη ν λένο θσδηθφο λα έρεη 27.175,76.  
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Οδνπνηία. Σν έξγν λα αθνξά ζην ζχλνιφ ηνπ ππνρξεσηηθά φια ηα Γηακεξίζκαηα, 

κηαο θαη νχηε πέξπζη, ην 2021, έγηλε ε θαηαλνκή πιεζπζκηαθά ζην 30%. Άξα νδνπνηία ζε 

φια ηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ: 335.309,05 επξψ.   

Σν πνζφ ησλ παξαθάησ θσδηθψλ: «Αλάπιαζε εηζφδνπ ηεο πφιεο ηδεξνθάζηξνπ» 

θαη «Έξγα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο ππνζηήξημεο έηνπο 2022», 274.800 θαη 

73.000 αληίζηνηρα, λα κεηαθεξζνχλ θαη λα δεζκεπζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε δηέιεπζεο 

ηνπ Θξνπζνβίηε ζην ηδεξφθαζηξν θαη κε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην Υνξηεξφ.  

Κε φια ηα παξαπάλσ ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ ηληηθήο γηα ην έηνο 2022 

δηακνξθψλεηαη σο εμήο:  

Οδνπνηία ζε φια ηα Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ: 335.309,05, θαηαζθεπή -λένο ηίηινο- 

θαηαζθεπή πξφζβαζεο ΑκεΑ ζε φια ηα πεδνδξφκηα ησλ Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ ηνπ 

Γήκνπ ηληηθήο: 80.000, αλαβάζκηζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ νηθηζκνχ Καλδξαθίνπ: 75.000 

επξψ, ζπληήξεζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ ζχκθσλα θαη κε ηηο απνθάζεηο ησλ Σνπηθψλ γηα 

Ρνδφπνιε, Άλσ Πνξφγηα, Θαζηαλνχζζα, Θακαξσηνχ, ηδεξνρψξη, Γφληκνπ, Ιηβαδηά, 

Καθξπλίηζα, Καλδξάθη, Κεγαινρψξη, Πξνκαρψλα, Άγθηζηξν: 137.874,04, κειέηε 

αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ζην Λέν Πεηξίηζη: 27.175,76, απνθαηάζηαζε δηέιεπζεο ηνπ 

Θξνπζνβίηε ζην ηδεξφθαζηξν θαη πξφζβαζε ζηνλ Υνξηεξφ: 347.800 θαη αλαβάζκηζε θαη 

αλάδεημε ηνπ Δλπδξείνπ Βπξψλεηαο: 410 ζπλ 190 ρηιηάξηθα.  

Πέξα ησλ παξαπάλσ πξνηεηλφκελσλ λέσλ έξγσλ ζην ηερληθφ πξφγξακκα πξέπεη 

λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη φια ηα ππφινηπα ζπλερηδφκελα θαη εληαγκέλα απφ παιαηφηεξα 

ρξφληα έξγα θαη δελ ζαο ηα δηαβάδσ.  

Θέισ ηψξα λα ζαο θάλσ κία ζχληνκε ηνπνζέηεζε γηα λα ζαο ππελζπκίζσ φηη έλα 

ρξφλν πξηλ, ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2020, είρα ζπκπιεξψζεη δπν κήλεο ζρεδφλ σο 

Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη κέζα ζε απηφ ην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

πξνζπάζεζα κε κεγάιε δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία, κε φινπο ηνπο 

δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, λα πεηχρνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα γηα ην ηερληθφ 

πξφγξακκα. Θα παξαδερζψ φηη δελ θαηαθέξακε ην απφιπην αιιά θάλεθε φηη έγηλε κηα 

ζσζηή αξρή.  

Δπίζεο ζε εθείλα ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα είρακε δψζεη ηνλ ιφγν καο εγψ 

πξνζσπηθά αιιά θαη θάπνηνη άιινη δεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ είρε αλαθέξεη θαη ε θα 

Φπηαγθνπξίδνπ πξνεγνπκέλσο, φηη ηελ επφκελε ρξνληά ζα θέξλακε γελλαία πξφηαζε 

κείσζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, θάηη πνπ δπζηπρψο δελ έγηλε θαη είδακε ζήκεξα ηη έγηλε κ’ 

απηφ ην ζέκα ζην πξνεγνχκελν. Γελ ζα αλαθεξζψ παξαπάλσ.  

Κέζα ζε φια απηά είρα πξνηείλεη γηα ηελ επφκελε ρξνληά λα θαιεζηνχλ έγθαηξα νη 

επηθεθαιήο φισλ ησλ παξαηάμεσλ θαη λα ζπδεηήζνπλ γηα ην θεηηλφ ηερληθφ πξφγξακκα 

κε ζηφρν λα αθνπζηνχλ φιεο νη απφςεηο θαη ζην ηέινο λα θαηαιήγακε ζε κία θαη 

κνλαδηθή πξφηαζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα γηα 

ηνπο δεκφηεο θαη ηα ρσξηά καο.  
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Γπζηπρψο φκσο απηφ πνπ βιέπνπκε θέηνο απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή είλαη αδηαλφεην. 

Δίδακε έλα πξφγξακκα ρσξίο ζηφρνπο θαη ρσξίο πξνεξγαζία, ππνηηκψληαο ηηο απνθάζεηο 

ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ… ¨ 

ην ζεκείν απηφ ε Θα Ησαλλίδνπ Καξία δήισζε φηη πξέπεη λα απνρσξήζεη 

εθηάθησο ιφγσ ζνβαξνχ νηθνγελεηαθνχ ηεο πξνβιήκαηνο.  

πλερίδνληαο ν θ. Γεσξγηάδεο Άλζηκνο είπε ηα αθφινπζα : 

¨Πνχ ήκαζηαλ; Αδηαθνξψληαο γηα ηα πξαγκαηηθά θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα ηνπ ηφπνπ 

καο. Απιά θαηέζεζαλ έλα πξφγξακκα γηαηί έπξεπε λα ην θαηαζέζνπλ. Όρη, θχξηνη θαη 

θπξίεο, φκσο, δελ είλαη έηζη. Γελ γίλεηαη λα απαμηψλνληαη έηζη ηα Σνπηθά πκβνχιηα γηα ηα 

δηθά ζαο πνιηηηθά πξνεθινγηθά παηρλίδηα. Σν κφλν πνπ θαηαθέξλεηε θαη είζηε νη κνλαδηθνί 

ππεχζπλνη γη’ απηφ είλαη λα απαμηψλεηε ηνλ ξφιν ηνπ αηξεηνχ, λα πξνθαιείηε ζε θπγή 

φπνηνλ πξαγκαηηθά ζέιεη λα αζρνιεζεί κε ηελ Απηνδηνίθεζε, γηαηί απηφ πνπ δείρλεηε 

ζηνλ θφζκν είλαη φηη φζνη κπαίλνπλ ζηελ Απηνδηνίθεζε κπαίλνπλ ηειηθά γηα ην δηθφ ηνπο 

φθεινο. Απηή ε αληίιεςε έρεη θπξηαξρήζεη ζηνπο δεκφηεο καο θαη εκείο είκαζηε 

ππεχζπλνη θαη θάλεθε θαη ζην πξνεγνχκελν ζέκα.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε ελαιιαθηηθή πξφηαζε πνπ ήκαζηαλ ππνρξεσκέλνη λα 

θαηαζέζνπκε απφ αληηπνιίηεπζε θαη ιέσ ήκαζηαλ ππνρξεσκέλνη γηαηί εζείο δελ είζηε 

κάιινλ ηθαλνί ή δελ έρεηε ηε ζέιεζε λα μερσξίζεηε ηνλ ηφπν απφ ηε ζπλερφκελε 

απξαμία, είλαη κηα πξφηαζε πνπ ζίγνπξα δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα πνιιά πξνβιήκαηα πνπ 

έρνπλ ηα ρσξηά καο, αιιά νχηε θαη ζε απηφ πνπ εκείο πηζηεχνπκε θαη πξαγκαηηθά 

ζέινπκε γηα ηνλ ηφπν καο.  

Όκσο ζε απηφ ην πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ επίηεδεο καο δψζαηε, κέζα 

ζηηο γηνξηέο, θαηαθέξακε ηνπιάρηζηνλ λα αζρνιεζνχκε ζνβαξά θαη λα κειεηήζνπκε φιεο 

ηηο απνθάζεηο ησλ Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ, θαηαιήγνληαο ζε κία πξφηαζε πην δίθαηε, κε 

ζεβαζκφ ζηνλ ζπλδεκφηε καο, αιιά πην θνληά ζηνπο ζπλδεκφηεο καο κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα. Θαη εκείο έρνπκε, θ. Πξφεδξε, ηξία παηδηά, αιιά κεο ζηηο γηνξηέο θαζίζακε 

θαη κειεηήζακε, γηα λα θάλνπκε ηε δνπιεηά πνπ έπξεπε λα θάλεηε εζείο. Αθνχζακε ηα 

δίθαηα αηηήκαηα ησλ ζπλδεκνηψλ καο, ελζσκαηψζακε ζην ηερληθφ πξφγξακκα ην 

αξδεπηηθφ ηνπ Λένπ Πεηξηηζίνπ, εθκεηαιιεπφκελνη ηα ρξήκαηα πνπ έρνπλε πηάζεη 

αξάρλεο ζρεηηθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε ηεο εηζφδνπ ηνπ ηδεξνθάζηξνπ. Σελ 

αθνχκε εδψ θαη ρξφληα θαη δελ βιέπνπκε. Κέλνπλε ηα ιεθηά εθεί.  

Βάιακε πξψηε πξνηεξαηφηεηα γηα ην ηδεξφθαζηξν ηελ έλαξμε ηεο 

απνθαηάζηαζεο ησλ ηξιαλδηθψλ δηαβάζεσλ πνπ ηφζν ρξφληα παξάλνκα δηαηεξνχζακε 

φινη καο, επηιέγνληαο ηα ρξήκαηα πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλα γηα ηελ αλάπιαζε ηεο εηζφδνπ 

ηνπ ηδεξνθάζηξνπ, κε πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ αζθάιεηα ησλ δεκνηψλ καο. Βξήθακε 

190.000 επξψ γηα ην πνιχ ζεκαληηθφ έξγν ηνπ Δλπδξείνπ ηεο Βπξψλεηαο, έλα έξγν κε 

κεγάιν θνηλσληθφ αιιά θαη ηνπξηζηηθφ αληίθηππν. Γηα φιν ηνλ Γήκν. Δλψ ηειηθά ν 

Γήκαξρνο ςεπδψο αλαθνίλσζε ζε πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην φηη ην είρε 

εμαζθαιίζεη, ππνηηκψληαο γηα αθφκα κία θνξά ηε λνεκνζχλε φισλ καο.  
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Κεηψζακε ηα ππέξνγθα πνζά ηνπ πξαζίλνπ πνπ νχησο ή άιισο δελ θηάλνπλε 

θαζψο ζρεδφλ φια ηα ρσξηά, θαιά πνπ ππάξρνπλ θαη νη εζεινληηθέο νκάδεο θαη 

ζπκβάιινπλ θαη βνεζνχλ ζηελ θαζαξηφηεηα ηνπ πξαζίλνπ, αιιά θαη ηε κίζζσζε ησλ 

κεραλεκάησλ, κε ζηφρν λα δψζνπκε, επηηέινπο, έλα έξγν πξαγκαηηθά αλαπηπμηαθφ γηα 

ηνλ Γήκν καο.  

Πξνρσξήζακε έλα βήκα παξαπάλσ θαη νλνκάζακε ηηο Σνπηθέο Θνηλφηεηεο πνπ 

έρνπλ πξνηείλεη ζπληήξεζε ησλ δεκνηηθψλ ηνπο θηηξίσλ, κε ρξήκαηα πνπ δπζηπρψο 

ήηαλ γηα ην Αθξηηνρψξη, αιιά θαζψο δελ έρνπκε δεη θακία εμέιημε ζην ζέκα, πήξακε ηα 

ρξήκαηα γηα λα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε ιχζεηο ζε άιια ρσξηά κε ην ίδην πξφβιεκα.  

Απηή ηελ επειημία θαη απηά ηα αληαλαθιαζηηθά πεξηκέλακε απφ ηνλ αξκφδην 

Αληηδήκαξρν επί ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο. Θα ην επαλαιάβσ θαη θιείλσ, φηη 

γλσξίδνπκε φηη φια απηά δελ είλαη πνιιά, φκσο δείρλεη φηη αλ ππάξρεη ζέιεζε θαη φξεμε 

κπνξεί λα γίλνπλ κηθξά ζαχκαηα. Αλ θπζηθά είρακε πεξηζζφηεξν ρξφλν ζα αλαθαιχπηακε 

θαη άιιεο θξπθέο γσλίεο πνπ εζθεκκέλα πξνζπαζνχλ λα απνθξχςνπλε.  

Θεσξνχκε φηη είλαη κηα θαιή αξρή θαη ζέισ λα πηζηεχσ φηη ηνπιάρηζηνλ ηελ 

ηειεπηαία ζηηγκή ζα δείμεη φιν ην ζψκα ηελ ππεπζπλφηεηα πνπ αξκφδεη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ζα ςεθηζηεί νκφθσλα απφ φινπο, κε θξηηήξην ην θαιφ ηνπ ηφπνπ 

θαη ησλ ζπλδεκνηψλ καο.  

Δπραξηζηψ ¨ 

Αθνινχζσο ην ιφγν έιαβε ε Θα Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα θαη είπε φηη φπσο θάζε 

ρξφλν ην ηερληθφ πξφγξακκα είλαη πάξα-πάξα πνιχ θησρφ απ’ φιεο ηηο απφςεηο. 

Γπλαηφηεηεο ππήξμαλ πνιιέο κέζσ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ αιιά δελ αμηνπνηήζεθαλ 

αιιά ν Γήκνο θξαηνχζε νκπξέια. Γελ κπφξεζαλ λα πινπνηεζνχλ αθφκα θαη ηα έξγα πνπ 

είραλ πξνγξακκαηηζηεί λα γίλνπλ.Κε ηελ πξφηαζή καο πξνζπαζνχκε λα θαιχςνπκε ην 

θελφ πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ πξφηαζε ηεο δεκνηηθήο αξρήο γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα 

θαη ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ. Γηεξσηήζεθε αλ θάπνηνο απφ ηε δεκνηηθή αξρή , ηελ 

εθηειεζηηθή επηηξνπή έιαβε ππφςε ηνπ ηα αηηήκαηα ησλ θνηλνηήησλ . Δπαλέιαβε φηη δελ 

δφζεθε θακία ζεκαζία ζε φζα δεηάλε νη θνηλφηεηεο. Ζ πξφηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο είλαη 

πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε θαη δίλεη ηελ αθεηεξία γηα λα μεθηλήζνπλ θάπνηα πξάγκαηα. 

Θιείλνληαο είπε φηη ςεθίζηεθε πξφζθαηα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ε θαηαζθεπή γέθπξαο 

ζηνλ Θξνπζνβίηε θαη ε θαηαζθεπή αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ζην Λ. Πεηξίηζη. Ωζηφζν ηα 

παξαπάλσ έξγα δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πξφηαζε ηεο δεκνηηθήο αξρήο ελψ ζα 

κπνξνχζε λα επαλέιζεη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη λα ηα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζή 

ηεο πνπ είλαη πξνγελέζηεξε απφ ηελ απφθαζε γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα ην ιόγν έιαβε ν θ. Παλαγησηίδεο Ησζήθ θαη είπε όηη θάζε Γεκνηηθή 

Αξρή κε ηελ αλάιεςε ηεο ζεηείαο ηεο ζπληάζζεη έλα πεληαεηέο επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα, δειαδή ζπληάζζεη έλα πξφγξακκα ην νπνίν εμεγεί ηη ζα θάλεη ζην δηάζηεκα 

ηεο ηεηξαεηίαο. Δίλαη ε δεχηεξε ζεηεία ηεο ελ ελεξγεία δεκνηηθήο αξρήο θαη πνηέ δελ 

είδακε ηέηνην πξφγξακκα. Απηφ πνπ βιέπνπκε είλαη φηη θάζε ρξφλν γίλεηαη κηα  

αληηγξαθή ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηελ πξνζζήθε θάλα δπν θαηλνχξησλ κηθξψλ 
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έξγσλ. Αλέθεξε σο παξάδεηγκα ηελ νδνπνηία πνπ κπνξεί λα αλαθέξεηαη φηη έρεη 

πξνυπνινγηζκφ 300.000 € αιιά δελ ππάξρεη αθφκε κειέηε νπφηε νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη 

δελ γλσξίδνπλ ζε πνηα ρσξηά ζα γίλνπλ νη παξεκβάζεηο. Δπίζεο αλέθεξε φηη εδψ θαη 

ρξφληα γξάθνληαη ζην Σερληθφ Πξφγξακκα έξγα φπσο ην Αλνηρηφ Θέληξν Δκπνξίνπ θαη  

ην Κνπζείν Βνπβαινηξνθείαο ρσξίο αθφκα λα ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο κειέηεο. Σν 

γεγνλφο απηφ αληηθαηνπηξίδεη ηελ αληθαλφηεηαο ηεο δεκνηηθήο αξρήο. πλερίδνληαο είπε 

φηη ε αληηπνιίηεπζε εξγάζηεθε ζθιεξά κέζα ζηηο γηνξηέο θαη ήξζε ζε επαθή κε 

Πξνέδξνπ θαη ηνπηθά ζπκβνχιηα γηα λα ζπδεηήζεη ηα πξνβιήκαηα ηνπο. Δπίζεο είπε φηη 

αξδεπηηθφ έξγν ζην Πεηξίηζη πνπ ην δήηεζαλ νη θάηνηθνη κε ππνγξαθέο ηνπο 

απνθαζίζηεθε ηειηθά λα εθηειεζηεί. Θαη απηφ θαη ην έξγν ηεο γέθπξαο σζηφζν  δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα ηεο δεκνηηθήο αξρήο. Γηα ην ιφγν απηφ πξφηεηλε 

ζην ζψκα λα ςεθίζεη ηελ πξφηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο.  

ηε ζπλέρεηα ην ιφγν έιαβε ν θ. Ηαθσβίδεο Ηάθσβνο, Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ 

Γήκνπ θαη είπε ηα αθφινπζα : 

¨πληήξεζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ: 100.000. Δίλαη ηα ρξήκαηα ηα νπνία ππήξραλ 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ελίζρπζε: 37.884,04 επξψ, δειαδή έλα ζχλνιν 137.884 επξψ. 

Γηάβαζα μέξεηε κε κεγάιε πξνζνρή φιεο ηηο πξνηάζεηο ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ. 

πληήξεζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ, ινηπφλ, επηζθεπή ζηέγεο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Καλδξαθίνπ, Θνηλφηεηα Θαζηαλνχζζαο, Βπξψλεηαο, Αγξνηηθφ Ηαηξείν ηδεξνρσξίνπ, 

Θνηλφηεηα Άλσ Πνξνΐσλ, θεξακνζθεπή Θνηλφηεηαο Ρνδφπνιεο, ζπληήξεζε Θνηλφηεηαο 

Ιηβαδηάο, ζπληήξεζε Θνηλφηεηαο Θαζηαλνχζζαο, αληηθαηάζηαζε ζηέγεο δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ Πιαηαλαθίσλ.  

Θα ήζεια λα πσ ζε φινπο ζαο φηη γηα φια απηά ηα 137.000 δελ κπνξνχλ λα 

νινθιεξψζνπλ νχηε δχν έξγα απ’ απηά. Κφλν γηα ησλ Πιαηαλαθίσλ ηε ζηέγε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ε κειέηε ηελ νπνία έρεη θηηάμεη ε Σερληθή Τπεξεζία αλέξρεηαη ζε 

πξνυπνινγηζκφ 43.000 επξψ. Θαη αλ κηιήζνπκε γηα θηίξηα ηα νπνία έρσ ηδία άπνςε θαη 

εηδηθά απηά πνπ βξίζθνληαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Θεξθίλεο, ιφγσ εκπεηξίαο, γηα λα 

θάλεηο ζηελ Θνηλφηεηα ηεο Θαζηαλνχζζαο πξνθαλψο κε ηα 100 ρηιηάξηθα, κφλν γη’ απηφ 

εδψ ην έξγν, δελ ζα ήηαλ ηθαλά.  

Άξα εδψ ηα ρξήκαηα απηά γηα ηα ρσξηά ηα νπνία θαη ηνπο νηθηζκνχο πνπ 

αλαθέξνληαη πξνθαλψο δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ φια ηα αηηήκαηα ησλ ρσξηψλ.  

Πξνρσξάσ ζην δεχηεξν. Θιάδεκα θαη θφςηκν δέληξσλ κε ρξήζε γεξαλψλ θαη 

ινηπψλ κεραλεκάησλ: 56.000, θαζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε ρψξσλ πξαζίλνπ: 205.700 θαη 

κηζζψκαηα ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ: 250.000. Ζ πξφηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο είλαη λα 

πεξηθνπνχλ απ’ απηά 190.000 γηα λα εληζρχζνπλ νπζηαζηηθά ην έξγν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

Δλπδξείνπ ηεο Βπξψλεηαο. 

Γλσξίδεηε, θχξηνη ζπλάδειθνη, φηη ηα 56.000 θαη νη 205.000 πνπ αθνξνχλ ηνλ 

δηεηή πξνγξακκαηηζκφ γηα ην πξάζηλν είλαη έλα έξγν ην νπνίν βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη 

είλαη δεκνπξαηεκέλν; Πψο ζα αθαηξέζεηε, ινηπφλ, απφ έλα έξγν ην νπνίν 19 Γελάξε 

αλνίγνπλ, αλνίγνπλ νη πξνζθνξέο ησλ αλαδφρσλ, κε πνηα δηαδηθαζία ζα αθαηξέζεηε απηφ 

ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε απηφ εδψ ην έξγν; Γελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα λα γίλεη. 
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Πξνθαλψο ζα πξέπεη λα ςάμεηε πφξνπο απφ θάπνπ αιινχ γηα λα εληζρχζεηε κε 190.000 

ην Δλπδξείν ηεο Βπξψλεηαο.  

Γελ ζα κηιήζσ γηα ηελ εηδηθή αξρηηεθηνληθή κειέηε ηεο εηζφδνπ, απηφ είλαη ζέκα 

πνπ απνθαζίδεηε εζείο. Λα πάσ ζηε κειέηε, κειέηε ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ζην Λέν 

Πεηξίηζη. Γλσξίδεηε φηη απηφ ηέζεθε ζε πξνεγνχκελν πκβνχιην, κεηά ηελ εηζήγεζε ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα. Θαη ξσηάσ: θνίηαμε θαλέλαο απφ εζάο 

πφζα ρξήκαηα απαηηνχληαη γηα ηε κειέηε, γηα ηε κειέηε επαλαιακβάλσ, φρη γηα ηελ 

θαηαζθεπή, γηα ηε κειέηε απηνχ ηνπ έξγνπ; αο κηιάσ λα πνχκε φηη ην θφζηνο πνπ ζα 

ρξεηαζηεί, εληάμεη, γηαηί ε Τπεξεζία καο δελ είλαη εμεηδηθεπκέλε γηα λα θάλεη πδξαπιηθά 

έξγα, ζα πξέπεη λα αλαηεζεί έμσ, είλαη ηεηξαπιάζην θαηά ηελ θξίζε κνπ θαη έρνληαο ζαο 

ιέσ κία ζρεηηθή εκπεηξία απφ ην πνζφ ην νπνίν αλαγξάθεηαη εδψ.  

Άξα είλαη κία κειέηε, είλαη έλα πνζφ κάιινλ πνπ γίλεηαη θαηαλνκή ζε απηφ εδψ 

ρσξίο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πινπνηεζεί, εάλ δελ εληζρπζεί θαη κε άιινπο πφξνπο.  

Οδνπνηία, ζπκθσλείηε φινη ζαο, γηαηί είλαη θαζνιηθφ αίηεκα φισλ ησλ νηθηζκψλ, 

γηα λα γίλεη ε νδνπνηία ζηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ.  

Γηα ηελ αλάπιαζε ηεο εηζφδνπ ηεο πφιεο ηνπ ηδεξνθάζηξνπ θαη ηα έξγα ηνπηθήο 

αλάπηπμεο πνπ ζπλελψλνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο νπζηαζηηθά, γηαηί απηφ 

κάιινλ ζα πξνηείλεηε, ηεο γέθπξαο ηνπ Θξνπζνβίηε, απηά ηα ρξήκαηα πξνθαλψο γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαηαιαβαίλνπκε φινη, θ. Γεσξγηάδε, ην θαηαιαβαίλεηε θαη εζείο, φηη είλαη πνιχ 

κηθξφ ην πνζφ γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο γέθπξαο ζε κία δηάζηαζε ηφζν κεγάιε.  

Δζείο κηιήζαηε ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην γηαηί ζαο άθνπζα κε 

πξνζνρή θαη φζν αθνξά ηε ζθνπηκφηεηα γηα έληαμε απηνχ ηνπ έξγνπ ζε θάπνην 

πξφγξακκα, δελ ζα κηιήζσ γηα πνηαλνχ αξκνδηφηεηα είλαη ε θαηαζθεπή, απηφ ζα ην δνπλ 

νη Τπεξεζίεο, αιιά νπζηαζηηθά απηά εδψ ηα ρξήκαηα είλαη γηα λα μεθηλήζεη αλ είλαη 

αξκνδηφηεηα δηθή καο ε κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο.  

Γηα ηα ππφινηπα ιίγν-πνιχ ππάξρνπλ θαηαλνκέο. πκθσλψ φηη ην 30% ζα πξέπεη 

εηδηθά γηα ηε ζπληήξεζε ηεο νδνπνηίαο λα πάεη ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο γηα ζπληήξεζε 

θαη επνχισζε ηξππψλ, γηαηί κε ηα 335.000 πνπ έρεηε, θχξηνη θαη θπξίεο, απηφ πνπ 

κπνξείηε λα θάλεηε είλαη κία νδνπνηία θνληά ζηα 4 ρηιηφκεηξα.  

Οη αλάγθεο ην γλσξίδεηε φινη ζαο φηη είλαη πάξα πνιχ κεγάιεο, ζε φινπο ηνπο 

νηθηζκνχο. Θαη δπζηπρψο δελ ππάξρνπλ ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, ρξεκαηνδνηηθά 

εξγαιεία θαη πξνζθιήζεηο γηα λα κπνξέζεηο λα εληαρζείο γηα εζσηεξηθέο νδνπνηίεο. 

Πξνθαλψο απηνί πνπ απνθαζίδνπλ θαη ζπλήζσο είλαη ηα κεγάια αζηηθά θέληξα δελ έρνπλ 

ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε εκείο κε ηνπο 44 νηθηζκνχο θαη κε ηα ηφζα ρηιηφκεηξα 

εζσηεξηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, λα κηιήζνπκε θαη γηα ην νδηθφ δίθηπν πνπ ζπλδέεη ηνπο 

νηθηζκνχο.  

Δίπαηε φηη επαλαιακβάλνληαη έξγα, απάληεζε ν θ. Ηληδέο, λαη, επαλαιακβάλνληαη, 

φηη είλαη αλίθαλε ε Γεκνηηθή Αξρή, ηα έρσ αθνχζεη απηά ηα ιφγηα θαη παιηφηεξα, φηαλ 

ήκνπλα Γήκαξρνο, φηη δελ κπνξεί λα πινπνηήζεη, αιιά γηα πείηε κνπ ιηγάθη, απηά ηα έξγα 
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πνπ εληάρζεθαλ, εληάρζεθαλ πξνθαλψο κε κειέηεο θαη κε πξνηάζεηο ηεο Γεκνηηθήο 

Αξρήο. Κηιάσ γηα ηα εληαγκέλα έξγα.  

Γηαηί δελ πινπνηνχληαη ηα έξγα ζηνπο ρξφλνπο πνπ πξέπεη ή πνπ επηζπκνχκε 

κάιινλ, πνπ επηζπκνχκε φινη καο; Ζ απάληεζε είλαη κία θαη είλαη γλσζηή ζε φινπο ζαο. 

Γελ είλαη ε αληθαλφηεηα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, είλαη ε αδπλακία πνπ έρνπλ νη Σερληθέο 

Τπεξεζίεο, είλαη ε αδπλακία πνπ έρνπλ νη Σερληθέο Τπεξεζίεο ζε ζηειέρσζε πξνζσπηθνχ, 

έηζη ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ.  

Θαλέλαο Γήκαξρνο, θακία Γεκνηηθή Αξρή δελ ζα ήηαλε ηφζν ρακεινχ, αλ ζέιεηε, 

ρακειήο ζθέςεο λα πεη φηη δελ ζέιεη λα θάλεη ηα έξγα απηά. Πξνθαλψο θαη ζέιεη, γηαηί 

απηά ηα έξγα μέξεηε θξίλνπλ νπζηαζηηθά πνιηηηθά θαη ην απνηέιεζκα. Κπνξείηε λα θάλεηε 

νπνηαδήπνηε θξίζε ή θξηηηθή αλ ζέιεηε αιιά λα ιάβεηε ππφςε ζαο πάληα θαη ηα 

αληηθεηκεληθά ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο.  

Θχξηε Γεσξγηάδε, δήζαηε ηελ Σερληθή Τπεξεζία γηα έλα-ελάκηζη ρξφλν. Δίδαηε ηηο 

δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ. Όρη απφ αδπλακία, ε αδπλακία δελ πξνθχπηεη απφ, αλ ζέιεηε, 

ηελ πνηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ έρνπκε, απφ ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ. Γπζηπρψο 

είρακε θαη ηελ απψιεηα ηνπ Γεκήηξε ηνπ Αθξηηίδε, ν νπνίνο έθπγε ρσξίο ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ Γήκνπ, κε απνηέιεζκα ε Τπεξεζία λα απνδπλακσζεί αθφκε 

πεξηζζφηεξν. Γλσξίδεηε, επίζεο, φηη ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ γηα 4 κήλεο ε κία 

πνιηηηθφο κεραληθφο πνπ έκελε είρε γνληθή άδεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Λφκν θαη 

δίλεηαη θαη θαιψο δίλεηαη, κε απνηέιεζκα ε Σερληθή Τπεξεζία λα είλαη απνδπλακσκέλε, 

λα έρεη κφλν έλαλ κεραλνιφγν θαη ηα έξγα λα παξακέλνπλ ζηάζηκα ή λα θηλνχληαη κε 

πνιχ αξγνχο ξπζκνχο.  

Ήδε πξνρσξνχλε, γηαηί είλαη θαη κεο ζηα θαζήθνληα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα απηφ, 

λα βιέπεη ην πψο πινπνηνχληαη νη απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, είηε ιέγεηαη 

Γεκνηηθφ πκβνχιην, είηε ιέγεηαη Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή νπνηνδήπνηε άιιν φξγαλν. Ήδε 

απηή ηε ζηηγκή θαηαζθεπάδεηαη έλα έξγν ηεο ζπληήξεζεο ησλ δχν δεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

ηνπ ηδεξνθάζηξνπ, είλαη ζε εμέιημε θαη θαηαζθεπάδεηαη θαη ζπγρξφλσο πξνεηνηκάδνληαη 

ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο γηα λα πεξάζνπλ απφ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ην Σακείν 

Αιιειεγγχεο 170.000, θαζψο θαη γηα ηηο δχν εηζφδνπο, γηα ην ηξπκνλνρψξη θαη γηα ηε 

Ιηβαδηά. Θαη πξνθαλψο φια ηα άιια πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ θαη λα δεκνπξαηεζνχλ.  

Γηα λα γίλνπλ φια απηά ρξεηάδεηαη ζπλαίλεζε, ρξεηάδεηαη θαιή πξφζεζε. αο 

επραξηζηψ.¨ 

Ζ Θα Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα  αθνχ έιαβε ην ιφγν είπε φηη απηφ πνπ δηέθξηλε ζηα 

ιεγφκελα ηνπ θ. Ηαθσβίδε ήηαλ κηα απνινγεηηθή δηάζεζε θαη ζεψξεζε φηη δελ είλαη θαη 

ηφζν θνκςφ απφ πιεπξάο ηνπ λα  κεηέξρεηαη ζηελ νπζία ηε ζέζε ελφο αηξεηνχ. Δίπε φηη 

είλαη παζηθαλέο φηη έρνπκε έλα θνβεξφ έιιεηκκα πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο 

έξγσλ ζηνλ Γήκν ηληηθήο θαη απηφ δπζηπρψο δελ κπνξεί λα ην αιιάμεη ε ζεκεξηλή 

Γεκνηηθή Αξρή γηαηί δελ παίξλεη ηα κελχκαηα. 
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Ο θ. Ειαηίληζεο Αληψληνο αθνχ έιαβε ην ιφγν είπε φηη δελ  κπνξεί λα ςεθίζεη  ην 

ηερληθφ πξφγξακκα ρσξίο ην αξδεπηηθφ δίθηπν ηνπ Πεηξηηζίνπ θαη γη αην ιφγν απηφ ζα 

ςεθίζεη ηελ πξφηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο. 

ηε ζπλέρεηα ην ιόγν έιαβε ν θ. Γήκαξρνο θαη δηεπθξίληζε όηη ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο δελ ηέζεθε ην ζέκα ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ Πεηξηηζίνπ γηαηί ήηαλ 

πξνγελέζηεξε από ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ ιήθζεθε ε απόθαζε 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Ωζηόζν εθόζνλ είλαη αίηεκα ησλ δεκνηώλ ζα εληαρζεί ζην 

Σερληθό Πξόγξακκα. ηε ζπλέρεηα πξόηεηλε ηα ρξήκαηα γηα ηελ  εηδηθή αξρηηεθηνληθή 

κειέηε ηεο εηζφδνπ ηδεξνθάζηξνπ λα δνζνχλ γηα ηε κειέηε ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ζην 

Λέν Πεηξίηζη εθφζνλ ζπκθσλήζεη ην ζψκα. 

ην ζεκείν απηό παξελέβε ν θ. Γεσξγηάδεο Άλζηκνο θαη είπε όηη νη πξνηάζεηο 

έρνπλ θαηαηεζεί.  

πλερίδνληαο ν θ. Γήκαξρνο είπε όηη εθόζνλ ε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ήηαλ κεηά ηελ απόθαζε 

ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ην Σερληθό Πξόγξακκα, κπνξεί λα εληαρζεί ηώξα ην 

έξγν ζην Σερληθό Πξόγξακκα. Δίπε επίζεο όηη ην έξγν ηεο ζπληήξεζεο ησλ δεκνηηθώλ 

θηηξίσλ πεξηιακβάλεη θαη άιια θηίξηα εθηόο από ην θνηλνηηθό θαηάζηεκα ηνπ 

Αθξηηνρσξίνπ. Ζ αληηπνιίηεπζε πξνηείλεη λα αθαηξεζεί αιιά έηζη δελ ζα γίλνπλ νη 

ζπληεξήζεηο θαη ζηα άιια θηίξηα. Πξνηείλεηαη επίζεο από ηελ αληηπνιίηεπζε νη πηζηώζεηο 

πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ Αλάπιαζε ηεο πόιεο ηνπ ηδεξνθάζηξνπ ,λα δηαηεζνύλ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο δηέιεπζεο ηνπ Κξνπζνβίηε ζην ηδεξόθαζηξν θαη κε ηελ δπλαηόηεηα 

πξόζβαζεο ζην Υνξηεξό. Ρσηήζεθε σζηόζν ε Πξόεδξνο ηνπ ηδεξνθάζηξνπ γη’ απηό; 

Δθόζνλ ζπκκεηέρεη ζηε ζπλεδξίαζε κπνξεί λα καο απαληήζεη θαη λα ςεθίζεη γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν.  

Αθνινύζσο ν θ. Γήκαξρνο είπε όηη νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ηπρφλ έρνπλ ηα δχν 

ηερληθά είλαη  ε κειέηε αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ζην Λέν Πεηξίηζη γηα ηελ νπνία ε 

αληηπνιίηεπζε πξνηείλεη ε πίζησζε ηεο λα θαιπθζεί απφ ηελ πίζησζε ηεο εηδηθήο 

αξρηηεθηνληθήο κειέηεο ηδεξνθάζηξνπ. Δπίζεο γηα ηελ  απνθαηάζηαζε δηέιεπζεο ηνπ 

Θξνπζνβίηε ζην ηδεξφθαζηξν θαη πξφζβαζε ζην Υνξηεξφ ε αληηπνιίηεπζε πξνηείλεη λα 

παξζνχλ ηα ρξήκαηα απφ ηελ  αλάπιαζε ηνπ ηδεξνθάζηξνπ. Αλ κπνξνχλ λα γίλνληαη 

ηέηνηεο αιιαγέο ηφηε γηαηί λα κελ θνπεί θαη ε πίζησζε ησλ 85.000 € πεξίπνπ απφ ΑΣΑ 

γηα ην Αζιεηηθφ Θέληξν ζην Άγθηζηξν; πλερίδνληαο είπε φηη δεζκεχεηαη γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα πνπ ζα πξνθχςνπλ. 

Κεηά ηα παξαπάλσ ν θ. Πξφεδξνο είπε φηη ην ζψκα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε 

ςεθνθνξία.  

Ζ Θα Φπηαγνπξίδνπ Όιγα αθνχ πήξε ην ιφγν είπε φηη νη πξνηάζεηο ηεο θάζε 

πιεπξάο ζα ςεθηζηνχλ σο έρνπλ γηαηί νη φπνηεο αιιαγέο ζα πξέπεη  λα ζπλνδεχνληαη θαη 

απφ ηηο εηζεγήζεηο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

Ο θ. Γήκαξρνο παίξλνληαο ην ιφγν είπε φηη φζνλ αθνξά ηελ κειέηε (γηα ην 

αξδεπηηθφ δίθηπν Πεηξηηζίνπ) πξνηείλεηαη λα ζπκπεξηιεθζεί εθφζνλ ζπκθσλεί θαη ε 

Πξφεδξνο ηνπ ηδεξνθάζηξνπ. 
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Αθνύ νινθιεξώζεθε ην ζέκα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ 

πξόηαζε ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη ζρεηηθά κε ηελ πξόηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο γηα ην 

Σερληθό Πξόγξακκα. 

 

Σο Δημοτικό ςμβούλιο 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο θαη : 

 Σελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ. 

 Σν ππ’ αξηζκ. 1/2021 πξαθηηθό  ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο 

 Σε κε αξηζκ. 3/2021 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο   

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 208 παξ. 1 ηνπ λ. 3463/2006 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  63 ηνπ λ. 3852/2010, 

 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 78 παξ. 2 θαη 175 ηνπ λ. 4555/2018, κεηά από δηαινγηθή 
ζπδήηεζε  

 

 Με ψήφοςρ   δώδεκα (12)  ςπέπ (μεταξύ των οποίων και η ψήφορ τος Πποέδπος)  

και δώδεκα   (12) ψήφοςρ  κατά 

 ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

Δγθξίλεη ην Σερληθό Πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ ηληηθήο γηα ην έηνο 2022, σο αθνινύζσο: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΕΥΘΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

 

Κωδικός Αριθμός Περιγραθή Φηθιζθένηα Από 

ηην Εκηελεζηική 

Επιηροπή  

02.15.7331.02 πληήξεζε  εγθαηαζηάζεωλ Μαζεηηθήο Δζηίαο 2020 295.000,00 

02.20.7325.01 Δπέθηαζε δηθηύνπ ΦΟΠ ζηα Γ.Γ. Γήκνπ 70.000,00 

02.20.7325.03 Ηιεθηξνθωηηζκόο εηζόδνπ νδνύ νηθηζκνύ Ληβαδηάο από επαξρηαθή νδό 

ηδεξνθάζηξνπ - Ρνδόπνιεο / Ηιεθηξνθωηηζκόο εηζόδνπ νδνύ νηθηζκνύ 

ηξπκνλνρωξίνπ 

102.000,00 

02.30.7311.02 Καηαζθεπή κνπζείνπ Βνπβαινηξνθίαο Ληβαδηάο 87.000,00 

02.30.7322.04 Δξγα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλωληθήο ππνζηήξημεο Αριαδνρωξηνπ (ΛΑΓΗΔ) 649,18 

02.30.7322.11 'Eξγα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλωληθήο ππνζηήξημεο ΗΛΤΙΟΝ 8.631,89 

02.30.7322.12 Έξγα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλωληθήο ππνζηήξημεο ΠΡΟΜΑΥΩΝΑ  1.112,97 

02.30.7322.13 Έξγα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλωληθήο ππνζηήξημεο Κεξθίλεο 4.306,77 

02.30.7322.14 Δξγα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη θαηλωληθήο ππνζηήξημεο Γήκνπ ηληηθήο (20%) 37.884,04 

02.30.7322.15 Δξγα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλωληθήο ππνζηήξημεο Υαξνπνύ (ΛΑΓΗΔ) 182.794,14 

02.30.7322.16 Έξγα ηνπηθεο αλάπηπμεο θαη θνηλωληθήο ππνζηήξημεο έηνπο 2022 73.000,00 

02.30.7324.01 Καηαζθεπή πεδνδξνκίωλ ζε όια ηα Γ.Γ. Γήκνπ 80.000,00 

02.30.7326.21 Καηαζθεπή ηνηρίνπ ζην νδηθό δίθηπν 90.000,00 

02.30.7326.22 Έξγα θνηλωληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο έληαμεο πξνζθύγωλ ζηνλ Γήκν ηληηθήο 170.000,00 

ΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΩΝ ΔΡΓΩΝ 2022 

02.30.7333.02 Οδνπνηΐα ζε όια ηα Γ.Γ. Γήκνπ  244.900,00 

02.30.7333.08 Καηαζθεπή πεδνδξνκίωλ ζε όια ηα Γ.Γ. Γήκνπ  80.000,00 

02.30.7331.15 ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ 

ΟΙΚΙΜΟΤ  ΜΑΝΓΡΑΚΙΟΤ 
75.000,00 

  

399.900,00 
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02.30.7331.01 πληήξεζε δύν ζρνιηθώλ θηηξίωλ Α' βαζ/κηαο Γήκνπ ηληηθήο  33.500,00 

02.30.7331.02 πληήξεζε Γεκνηηθώλ θηηξίωλ 100.000,00 

02.30.7331.13 Αλαβάζκηζε θαη Αλάδεημε ηνπ ελπδξείνπ Βπξώλεηαο 410.000,00 

02.30.7331.14 Αλαβάζκηζε ππαίζξηωλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ 155.000,00 

02.30.7331.15 ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΟΙΚΙΜΟΤ  ΜΑΝΓΡΑΚΙΟΤ 170.000,00 

02.30.7332.02 Γεκηνπξγία  Αζιεηηθνύ Κέληξνπ ζην ΑΓΚΙΣΡΟ (ΛΑΓΗΔ) 378.499,12 

02.30.7333.02 Οδνπνηΐα ζε όια ηα Γ.Γ. Γήκνπ  335.309,05 

02.30.7413.12 Δηδηθή αξρηηεθηνληθή κειέηε ηεο εηζόδνπ ηεο πόιεο ηδεξνθάζηξνπ 27.175,76 

02.45.7336.04 πληήξεζε ζηα λεθξνηαθείωλ Βακβαθνθύηνπ 24.830,01 

02.45.7336.05 πληήξεζε λεθξνηαθείωλ Γήκνπ ηληηθήο 89.329,86 

02.64.6142.01 Ακνηβή γηα ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ ωξίκλζε νξηζηηθώλ κειεηώλ , κειεηώλ 

εθαξκνγήο θαη εηδηθώλ αξρηηεθηνληθώλ κειεηώλ 

75.000,00 

02.64.6142.02 Ακνηβή ζπκβνύινπ γηα ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξάμεζ ηνπ ''Αλνηρηνπ θέληξνπ Δκπνξίνπ ηδ/ζηξνπ'' 

45.000,00 

02.64.7311.02 Καηαζθεπή κνπζείνπ βνπβαινηξνθίαο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο "strymonas 

Cooperation Corridor" 

120.000,00 

02.64.7322.01 Βειηίωζε κηθξνθιίκαηνο κε ηε δεκηνπξγία Πάξθνπ Σζέπεο 24.800,00 

02.64.7331.01 πληήξεζε δύν ζρνιηθώλ θηηξίωλ Α' βαζ/κηαο Γήκνπ ηληηθήο(ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ) 96.500,00 

02.64.7331.03 Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε Γεκνηηθνύ Μεγάξνπ ζην ηδ/ζηξν 1.641.000,00 

02.64.7333.01 Αλάπιαζε εηζόδνπ ηεο πόιεζ ηνπ ηδεξνθάζηξνπ 274.800,00 

02.64.7335.01 Αλαβάζκηζε ηνπ δηθηύνπ Αζηηθνύ θωηηζκνύ κε ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

ζπζηήκαηνο έμππλνπ νδνθωηηζκνύ ηερλνινγίαο LED 

280.000,00 

02.64.7341.01 Αλάπιαζε Κεληξηθήο πιαηείαο ηδ/ζηξνπ κε ηαπηόρξνλε δεκηνπξγία νδνύ ήπηαο 

θπθινθνξίαο 

916.000,00 

 

 
Μεηνςήθηζαλ νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη : 1) Λνύγγνο Εήζεο 2)Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα 3) 
Παλαγησηίδεο Ησζήθ 4) Ραβαλίδεο Υξήζηνο  5) Μνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 6) Λαδαξίδεο 
Θενιόγνο 7) Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 8) Κνζκίδεο Παλαγηώηεο 9) Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 
10) Γήκνπ Ησάλλεο 11) Φξαγθαιήο Γεκήηξηνο 12) Γεκόπνπινο Κσλζηαληίλνο  νη νπνίνη 
ςήθηζαλ ηελ πξόηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο. 
 
Ο θ. Ειαηίληζεο Αληώληνο αλ θαη αξρηθά ςήθηζε ππέξ ηεο πξόηαζεο ηεο αληηπνιίηεπζεο 
ζηε ζπλέρεηα θαη πξηλ νινθιεξσζεί ε ςεθνθνξία άιιαμε ηελ ςήθν ηνπ θαη ςήθηζε ππέξ 
ηεο πξόηαζεο ηεο αληηπνιίηεπζεο κόλν όζνλ αθνξά ην αξδεπηηθό έξγν Ν. Πεηξηηζίνπ ελώ 
γηα όια ηα ππόινηπα έξγα ςήθηζε ηελ πξόηαζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο παξά ηηο 
επηζεκάλζεηο ηνπ Πξνέδξνπ όηη ε ςήθνο ηνπ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί έγθπξε εθόζνλ 
ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο δπν πξνηάζεηο.  
Ο θ. Σνξνπλίδεο Ησάλλεο ςήθηζε ηελ πξόηαζε ηεο δεκνηηθήο αξρήο ιόγσ ηεο δέζκεπζεο 
ηνπ θ. Γεκάξρνπ όηη ζηελ 1ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ζα 
ζπκπεξηιεθζεί ην έξγν ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ζην Ν. Πεηξίηζη. 
Ο θ. Νηθνιάνπ Λεσλίδαο  ςήθηζε ηελ πξόηαζε ηεο δεκνηηθήο αξρήο ιόγσ ηεο δέζκεπζεο 
ηνπ θ. Γεκάξρνπ όηη ζηελ 1ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ζα 
ζπκπεξηιεθζεί ην έξγν ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ζην Ν. Πεηξίηζη. 
 
 
Ζ Κα Αγγειίδνπ Αζαλαζία ςήθηζε αλ θαη ζπκθσλνύζε κε ηελ πξόηαζε ηεο 

αληηπνιίηεπζεο δήισζε όηη ζα ςεθίζεη ηελ πξφηαζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο φζνλ αθνξά ηα 
έξγα ζην ηδεξφθαζηξν γηαηί δηαθψλεζε κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ αξδεπηηθνχ έξγνπ 
ηνπ Λ. Πεηξηηζίνπ απφ πηζηψζεηο έξγσλ ηνπ ηδεξνθάζηξνπ.  

 
 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 2/2022 .  
Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 
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Ο   ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 

                Σ..Τ 
     ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΘΑΚΟ 

          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΜΕΛΗ 

Σ.Τ 

 

Τπογραθές 23 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

ΔΟΜΟΤΥΣΘΔΗ 

ΦΧΣΘΟ 

Σ.Τ 

 

ΟΘ ΠΡΟΕΔΡΟΘ 

ΚΟΘΝΟΣΗΣΧΝ 

 

 

Τπογραθές 2 

 
ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ  
 
 
 

ΜΑΤΡΟΦΡΤΓΖ ΚΤΡΗΑΚΟ 
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