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   ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΙΗ ΕΜΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΜ 
         ΔΗΛΟ ΘΜΣΘΙΗ 
 
 

Α ρ ι θ.   σ ν ε δ ρ ί α ζ η ς: 4/15-2-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 23/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 4ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΛΑ 19ο    Επί  αιηήζεφς Ιοσηζογιάννη Γεώργιοσ για παράηαζη ηης  

                   σλοηομίας ζηη θέζη ¨Λπίζηριηζα ηης Ιοινόηηηας Προματώνα. 

                 

                    

     ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 15ε ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 

2022, εκέξα  Σξίηε   θαη ώξα 18.00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο ηειεδηάζθεςεο, ύζηεξα 

από ηελ κε αξηζκό πξση: 1081/11.2.2022  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ  ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο ηνπ Γεκνηηθνύο 

πκβνύινπο θαη ζηνλ θ.  Γήκαξρν θαη δεκνζηεύζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).  

 

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

παξνπζία δεθανθηώ   (18) κειώλ  θαη ηελ απνπζία ελλέα   (9) κειώλ,  όπσο: 

  

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 
2 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 2 Θνξσλίδεο Παύινο 
3 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 3 Ινύγγνο Εήζεο 

4 Ειαηίληζεο Αληώληνο 4 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο 
5 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 5 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 
6 Γήκνπ Ησάλλεο 6 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο 

7 Ηληδέο Ληθόιανο 7 Ρόδε νπιηάλα 
8 Ησαλλίδνπ Καξία 8 αββίδεο Παλαγηώηεο 

9 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 9 παλίδεο Δπζύκηνο 

10 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο   
11 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   
12 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο   

13 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

1 Ραβαλίδεο Υξήζηνο   

15 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

16 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   

17 Φραγκαλής Δημήτριος   
18 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 

   

 

   

     

 ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθε λόκηκα ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο αιιά 
δελ  παξέζηε 



 2 

 

Πξόεδξνη Σνπηθώλ πκβνπιίσλ : 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2) 

Ιεσλίδαο πύξνπ (Πξνκαρώλα) 3) Κειαδίλεο Θσκάο (Υαξνπνύ) 4) Κπειειήο 

Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο) 5) Ληθεθόξνπ Βαζίιεηνο (Αλαηνιήο) 

 

Ο θ. Θνξσλίδεο Παύινο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε δηάξθεηα  ησλ εξσηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη από ηελ 

Αληηπνιίηεπζε. 

Ο θ. Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο  πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο θαηά  ηε ζπδήηεζε ηνπ 19νπ ηαθηηθνύ  ζέκαηνο πνπ πξνηάρζεθε 

ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ζπδεηήζεθε 1ν. 

Ο θ. Ινύγγνο Εήζεο  πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο 

θαηά  ηε δηάξθεηα  ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ  αιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ςεθνθνξίαο ηνπ 3νπ ζέκαηνο ήηαλ εθηόο πάλει. 

Ο θ. Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο ελεκέξσζε ηειεθσληθά ηνλ Πξόεδξν όηη είρε 

ηερληθό πξόβιεκα ζύλδεζεο. 

Ο θ. Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο   πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο θαηά  ηε ζπδήηεζε ηνπ 19νπ ηαθηηθνύ  ζέκαηνο πνπ πξνηάρζεθε 

ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ζπδεηήζεθε 1ν . 

Ζ Θα Ησαλλίδνπ Καξία απνρώξεζε από ην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο  θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ ηαθηηθνύ ζέκαηνο. 

 

 

Σν 19 ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάρζεθε θαη ζπδεηήζεθε πξώην 

κεηά από ζύκθσλε γλώκε ησλ κειώλ. Σν ζέκα  εηζεγήζεθε  ν θ.  Σνξνπλίδεο 
Ησάλλεο     , Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθώλ   Τπεξεζηώλ  θαη  αλαθέξζεθε σηε κε 

αξηζκ. Πξση: 613/27-1-2022 αίηεζε ηνπ θ. Θνπηζνγηάλλε Γεώξγηνπ . Κε ηελ 

παξαπάλσ αίηεζε δεηείηαη ε ζπλέρηζε ηεο ζύκβαζεο πινηνκίαο ζηελ θνίηε ηνπ 

πνηακνύ Κπίζηξηηζα ζηνλ Πξνκαρώλα δηόηη γηα αληηθεηκεληθνύο ιόγνπο 

(θσιενπνίεζε πνπιηώλ, πιπκκήξεο ζηνλ πνηακό θαη covid-19) δελ κπόξεζε λα 
νινθιεξσζεί εληόο ηνπ νξηδόκελνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ εθπλέεη ζην ηέινο 

Φεβξνπαξίνπ 2022. πλερίδνληαο ν θ. Σνξνπλίδεο είπε όηη ζηνλ αλάδνρν ηνπ 

έξγνπ ηεο πινηνκίαο ήδε ρνξεγήζεθε κηα εμάκελε παξάηαζε δηόηη ν αξρηθόο 
ρξόλνο ηεο ζύκβαζεο εμέπλεπζε ζην ηέινο Απγνύζηνπ 2021. Δπί ηνπ ζέκαηνο 

γλσκνδόηεζε  ν λνκηθόο ζύκβνπινο ηνπ Γήκνπ πνπ παξαπέκπεη ζε παιηόηεξε 

ζρεηηθή γλσκνδόηεζή ηνπ πνπ επηθαιείηαη ην άξζξν 288 θαη 388 ηνπ Αζηηθνύ 
Θώδηθα. 

ηε ζπλέρεηα ην ιόγν έιαβε ν θ. Ιεσλίδαο πύξνο , Πξόεδξνο ηεο 

Θνηλόηεηαο Πξνκαρώλα θαη είπε όηη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην ρσξηό λα 

ζπλερηζηεί ε πινηόκεζε ζηελ θνίηε ηνπ Κπίζηξηηζα. Πξέπεη λα θνπνύλ ηα 
ελαπνκείλαληα δέληξα αιιά θπξίσο πξέπεη λα θαζαξηζηεί ε θνίηε από θνξκνύο 

θαη θιαδηά πνπ έρνπλ ζρεκαηίζεη θξάγκαηα ζε δηάθνξα ζεκεία θαη εθηξέπνπλ ηε 

ξνή ηνπ πνηακνύ, ζηξέθνληαο ην πξνο ην ρσξηό θαη πιεκκπξίδνληαο ηηο 
θαιιηέξγεηεο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή εκπιέθεηαη θαη ν ζηξαηόο θαζώο ην 

πνηάκη απνηειεί ην θπζηθό καο ζύλνξν κε ηε Βνπιγαξία θαη ε Πεξηθέξεηα ζηελ 

αξκνδηόηεηα ηεο νπνίαο είλαη νη θαζαξηζκνί ησλ ρεηκάξξσλ θαη ην Γαζαξρείν πνπ 
ππνδεηθλύεη πνηα δέληξα κπνξνύλ λα θνπνύλ θαη θπζηθά ν Γήκνο. Ιόγσ 

ζπλαξκνδηόηεηαο ηειηθά δελ γίλεηαη θάπνηα ελέξγεηα από θαλέλαλ θαη ην 

πξόβιεκα παξακέλεη απεηιώληαο δσέο θαη πεξηνπζίεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ.  

Ζ Θα Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα αθνύ έιαβε ην ιόγν είπε όηη ε αίηεζε 
ππνβιήζεθε ζηηο 27/01/2022 θαη ππήξρε ν ρξόλνο γηα λα γίλεη κηα θαλνληθή 
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γλσκνδόηεζε από ην λνκηθό ζύκβνπιν. Γελ πξνθύπηεη κέρξη πνην ζεκείν 

πξνρώξεζε ε ζύκβαζε. Δπίζεο είπε όηη ν θαζνξηζκόο ησλ θιαδηώλ θαη ησλ 

δέλδξσλ δελ είλαη δνπιεηά πνπ ππνρξενύηαη λα ηελ θάλεη ν αλάδνρνο.  
Ζ Θα Ησαλλίδνπ Καξία αθνύ έιαβε ην ιόγν  είπε όηη πξέπεη ν Γήκνο λα 

ζπλδξάκεη κε πξνζσπηθό θαη κεραλήκαηα γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ θιαδηώλ θαη 

ησλ δέλδξσλ. 
Δπεηδή πξνέθπςαλ δηάθνξα εξσηήκαηα ρσξίο λα είλαη δπλαηή ε απάληεζή 

ηνπο , ν θ. Πξόεδξνο πξόηεηλε ηελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο.  
 

 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηελ 613/27-1-2022 αίηεζε ηνπ θ. Θνπηζνγηάλλε Γεώξγηνπ, 

ηελ από 7-2-2022 εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ  

θαη  ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ λ. 3852/2010 ,  κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

 Ιαηά Πλειουηθία δεκαεπηά (17) υήθφν σπέρ και πένηε (5) καηά 

 ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

Δγθξίλεη ηελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο γηα ηελ θαιύηεξε δηεξεύλεζή ηνπ θαη ηελ 
επαλεμέηαζή ηνπ ζην επόκελν Γεκνηηθό πκβνύιην.  

 

Κεηνςήθηζαλ νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη : 1) Σζίληζηνο Γεώξγηνο 2) Εαπξίδεο 
Δπζηάζηνο 3) Ραβαλίδεο Υξήζηνο 4) Ησαλλίδνπ Καξία θαζώο θαη ν Πξόεδξνο 

Πξνκαρώλα πνπ ήηαλ ππέξ ηεο έγθξηζεο ηνπ αηηήκαηνο ζπλέρηζεο ηεο ζύκβαζεο 

ζηελ παξνύζα ζπλεδξίαζε . 
 

   Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 23/2022 .  

   

     Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
     ΣΘΜΣΘΟ ΓΕΩΡΓΘΟ 
          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΛΕΚΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογραθές 17 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΛΟΤΥΣΘΔΗ 

ΦΩΣΘΟ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΘ 
ΙΟΘΜΟΣΗΣΩΜ 

Σ.Τ 
Τπογραθές 5 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  
 

 
ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ 


