
 1 

      

   ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΙΗ ΕΜΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΜ 

         ΔΗΛΟ ΘΜΣΘΙΗ 

 

 

Α ρ ι θ.   σ ν ε δ ρ ί α ζ η ς: 5/25-2-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 25/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 5ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΛΑ 1ο    Επί  αιηήζεφς Ιοσηζογιάννη Γεώργιοσ για ζσνέτιζη  ηης  

                   σλοηομίας ζηη θέζη ¨Λπίζηριηζα ηης Ιοινόηηηας Προματώνα. 

                 

                    

     ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 25ε ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 

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

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο ηειεδηάζθεςεο, ύζηεξα 

από ηελ κε αξηζκό πξση: 1320/21.2.2022  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 είθνζη ηξηώλ   (23) κειώλ  θαη ηελ απνπζία ηεζζάξσλ   (4) κειώλ,  

όπσο: 

 

 

 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 
2 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 2 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 
3 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 3 Ησαλλίδνπ Καξία 

4 Γήκνπ Ησάλλεο 4 αββίδεο Παλαγηώηεο 

5 Ειαηίληζεο Αληώληνο   
6 Ηληδέο Ληθόιανο   

7 Θνξσλίδεο Παύινο   
8 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο   

9 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο   

10 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο   
11 Ινύγγνο Εήζεο   
12 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   
13 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο   
14 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο   

15 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο   
16 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

17 Ραβαλίδεο Υξήζηνο   

1 Ρόδε νπιηάλα   

19 παλίδεο Δπζύκηνο   
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20 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

21 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   
22 Φραγκαλής Δημήτριος   
23 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

  

     
 ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ 
θιήζεθε λόκηκα. 

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

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

Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο) 5) Αξγπξόπνπινο Θπξηάθνο (Θαζηαλνύζζα) 6) 

Λαδεξίδεο Παύινο (Βπξώλεηαο) 

 

Ο θ. Εαπξίδεο Δπζηάζηνο ελεκέξσζε ηνλ Πξόεδξν όηη δελ κπνξεί λα παξαζηεί 

ιόγσ ζπκβάληνο θσηηάο όπνπ έπξεπε λα είλαη παξώλ. 

Ο θ. αββίδεο Παλαγηώηεο  πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε δηάξθεηα  ησλ εξσηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη από ηελ 

Αληηπνιίηεπζε. 

Θαηά ηελ ςεθνθνξία ηνπ 1νπ ζέκαηνο απνπζίαδαλ από ην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη : 1) Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 2) 

Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο 3) Ινύγγνο Εήζεο 4) Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 5) 

Παλαγησηίδεο Ησζήθ.  

 

Σν 1ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδεηήζεθε ηειεπηαίν θαη ην  
εηζεγήζεθε  ν θ.  Γήκαξρνο. Δίπε όηη ν θ. Θνπηζνγηάλλεο Γεώξγηνο ήηαλ ν 

πιεηνδόηεο ζηε δεκνπξαζία πνπ έγηλε γηα ηελ πινηόκεζε ηεο θνίηεο ηνπ 
Κπίζηξηηζα θαη  ππέγξαςε κε ηνλ Γήκν ην κε αξηζκ. πξση. 7024/1-9-2020 

ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο. Έζεζε επίζεο ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ ηελ κε αξηζκ. 
πξση.613/27-1-2022 αίηεζε ηνπ Γεσξγίνπ Θνπηζνγηάλλε, θαζώο θαη ηελ κε 
αξηζκ. 139/2021 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηληηθήο, δηα ηεο νπνίαο 

παξαηάζεθε ε ζπγθεθξηκέλε κίζζσζε κέρξη ηελ 28-2-2022. Σν ξέκα επεηδή έρεη 
ηδηάδνπζα ζεκαζία ιόγσ ηεο ζέζεο ηνπ , απνηειεί θπζηθό ζύλνξν κε ηε γείηνλα 

Βνπιγαξία, εκπιέθεη ζηε δηαρείξηζε θαη άιινπο θνξείο όπσο ν ηξαηόο, ην 
Γαζαξρείν θαη ε Πεξηθέξεηα. Αθνινύζσο αλέγλσζε ηε κε αξηζκ. Πξση: 613/27-
1-2022 ¨ Παξαθαιώ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο πινηνκίαο ζηνλ Μπίζηξηηζα θαζώο 

παξήιζε ην ρξνληθό δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν έπξεπε λα νινθιεξωζνύλ νη 
πινηνκηθέο εξγαζίεο , γηαηί ιόγω ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξωλαϊνπ, ηεο κεγάιεο 

δηάξθεηαο πεξηόδνπ θωιενπνίεζεο (15 Φεβξνπαξίνπ-30 Ινπιίνπ) θαη ηωλ 
έληνλωλ θαηξηθώλ θαηλνκέλωλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηηο πινηνκηθέο εξγαζίεο ιόγω 
ηωλ λεξώλ ηνπ ρεηκάξξνπ, ήηαλ αδύλαηε ε νινθιήξωζε ηεο πινηνκίαο εληόο 

ηνπ πξνβιεπόκελνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. Παξαθαιώ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 
πινηνκίαο γηα έμη (6) κήλεο¨.  

πλερίδνληαο ν θ. Γήκαξρνο αλαθέξζεθε ζην από 7-2-2022 έγγξαθν ηεο 
Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηε παξαπάλσ αίηεζε 

αλαγλσξίδνληαο ηνπο ιόγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο πνπ επηθαιείηαη ν αλάδνρνο, 
ζηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. Σν έγγξαθν ιέεη ¨ Δεδνκέλνπ όηη ν εξγνιάβνο 
εγθαηαζηάζεθε γηα εξγαζία ζηηο 29-9-2020 πνπ ζεκαίλεη όηη εωο θαη ζήκεξα νη 

εξγαζίεο έπξεπε λα εθηειεζηνύλ ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο πνπ ν Μπίζηξηηζαο έρεη 
πνιύ λεξό πνπ θαζηζηά αδύλαηε ηελ εθηέιεζή ηνπο. Επηπξόζζεηα ην γεγνλόο όηη 

ε ελ ιόγω έθηαζε εκπίπηεη ζηε δώλε θωιενπνίεζεο όπωο αλαθέξεηαη –
πεξηγξάθεηαη ζηε κε αξηζκό 18/2014 Δαζηθή Απαγνξεπηηθή Δηάηαμε Υινηνκίαο 
(αξ. πξωη: 17181/17-09-2014), ζύκθωλα κε ηελ νπνία απαγνξεύεηαη ε 
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πινηνκία θάζε είδνπο ιεπθώλ από 15 Φεβξνπαξίνπ κέρξη 31 Ινπιίνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνύλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαηά ην δηάζηεκα 
θωιενπνίεζεο , επώαζεο θαη εμάξηεζεο ηεο άγξηαο πηελνπαλίδαο, είρε ωο 

απνηέιεζκα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ εθηειέζηεθαλ νη πινηνκηθέο εξγαζίεο λα 
είλαη αθόκε πην πεξηνξηζκέλν¨ . Θαη θιείλνληαο ην έγγξαθν αλαθέξεη όηη ην ζέκα 

πξέπεη λα εμεηαζηεί από ηηο Γηνηθεηηθέο-Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο κε ηε ζπλδξνκή 
ηνπ Λνκηθνύ Σκήκαηνο εθόζνλ ρξεηαζηεί γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ζύκβαζεο 
πινηνκίαο.  

Από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζηάιζεθε ην από 18-2-2022 
έγγξαθν πξνο ηε Γηεπζύληξηα θαη ην Λνκηθό ύκβνπιν ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ 

λα δεηεζεί ε γλσκνδόηεζή ηνπο επί ηνπ ζέκαηνο. Ο λνκηθόο ζύκβνπινο ηνπ 
Γήκνπ κε ηε κε αξηζκ. Πξση: 1344/ 22-2-2022 γλσκνδόηεζή ηνπ ε νπνία 
ζηεξίδεηαη ζηα άξζξα 288 θαη 388 ηνπ Αζηηθνύ Θώδηθα. Αλέγλσζε απόζπαζκα 

ηεο παξαπάλσ γλσκνδόηεζεο σο αθνινύζσο : 
 

¨Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δίλεηαη ε λνκηθή δπλαηόηεηα ζηνλ εθκηζζσηή, δειαδή 

ηνλ Δήκν Σηληηθήο, δηα ηνπ Δεκνηηθνύ ηνπ Σπκβνπιίνπ, λα παξαηείλεη ηελ επίδηθε 

ζύκβαζε, εάν κρίνει, όηη ζηελ πεξίπησζε καο ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν 

λόκνο, δειαδή ππάξρεη ζπλδξνκή εηδηθώλ ζπλζεθώλ θαη πεξηζηαηηθά πνπ 

κεηαβιήζεθαλ  ύζηεξα, από  ιόγνπο πνπ  ήηαλ  έθηαθηνη θαη δελ κπνξνύζαλ λα  

πξνβιεθζνύλ από ηνλ κηζζσηή.  

 

Τν Δεκνηηθό Σπκβνύιην θαιείηαη λα απνθαζίζεη, ιακβάλνληαο ππόςε ην 

πξναλαθεξζέλ λνκηθό πιαίζην θαη ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ αηηνύληνο, ιακβάλνληαο ππόςε 

ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ, όπσο απηνί δηαηππώλνληαη ζηελ ππό θξίζε αίηεζε. Θα πξέπεη 

δειαδή ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην λα απνθαλζεί εάλ, θαηά ηελ νπζηαζηηθή ηνπ θξίζε, 

ηζρύνπλ νη επηθαινύκελνη από ηνλ αηηνύληα ιόγνη, πνπ ζπλεγνξνύλ ζηελ παξάηαζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κίζζσζεο. Εμππαθνύεηαη όηη ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ζα εμεηάζεη 

ιεπηνκεξώο εάλ πξαγκαηηθά ζπληξέρνπλ νη πξναλαθεξόκελεο πξνϋπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην 

άξζξν 288 θαη 388 ΑΚ.  

 

Σπλνςίδνληαο, ζεσξώ «λόκσ βάζηκε» ηελ όιε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη, όπσο 

θαη λόκηκν θαη εξεηδόκελν ζηελ θείκελε λνκνζεζία ην αίηεκα ηνπ Γεσξγίνπ 

Κνπηζνγηάλλε.  Επί ηεο νπζίαο, όπσο πξνείπα, θαιείηαη λα απνθαλζεί ην αξκόδην 

Δεκνηηθό Σπκβνύιην, εθδίδνληαο πιήξσο αηηηνινγεκέλε απόθαζε¨.       
 

Αθνινύζσο ν θ. Γήκαξρνο είπε όηη ζηάιζεθε από ην Γήκν έγγξαθν πξνο ην 
Γαζαξρείν γηα λα ιάβνπκε ππόςε θαη ηε δηθή ηνπ άπνςε , δπζηπρώο όκσο κέρξη 
ζήκεξα δελ ήξζε αθόκε θάπνηα απάληεζε. Απεπζπλζήθακε ζην Γαζαξρείν επεηδή 

ππάξρεη λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ ηελ νπνία εκείο δε γλσξίδνπκε. 
Από ηελ άιιε πιεπξά ππάξρεη ν θίλδπλνο εθπλνήο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 

εληόο ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα απνθαζηζηεί ε ζπλέρηζε ηεο ζύκβαζεο πινηνκίαο. 
Από ηε κηα πιεπξά έρνπκε ηε  ζύκβαζε  πινηνκίαο  θαη από ηελ άιιε πιεπξά 
ππάξρεη ε ζύκβαζε πινηόκεζεο πνπ είλαη αξκνδηόηεηα ηνπ Γαζαξρείνπ .ηελ 

παξνύζα θάζε ν αηηώλ έρεη ιόγνπο πνπ αηηηνινγνύλ ηε κε εκπξόζεζκε πεξαίσζε 
ηνπ έξγνπ.  

Αθνινύζσο ν θ. Γήκαξρνο θάιεζε ηνλ  Πξόεδξν ηνπ Πξνκαρώλα λα 
θαηαζέζεη ηελ άπνςή ηνπ γηα ην ζέκα.  

Ο θ. Ιεσλίδαο πύξνο, Πξόεδξνο Πξνκαρώλα , αθνύ έιαβε ην ιόγν είπε 

όηη ην ζέκα είλαη πνιύ ζνβαξό γηα ην ρσξηό θαη πξέπεη λα ιεθζεί απόθαζε 
ζήκεξα. Ζ θσιενπνίεζε δελ πξέπεη λα καο απαζρνιεί πιένλ γηαηί ην ηκήκα πνπ 

πεγαίλνπλ ηα πνπιηά γηα θσιηέο έρεη ήδε θαζαξηζηεί. Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ κνπ 
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είπε όηη εληόο ηνπ επόκελνπ εμακήλνπ ζα νινθιεξώζεη ηηο εξγαζίεο πινηόκεζεο. 

Απηό πνπ δεηάσ είλαη βνήζεηα από ηνλ Γήκν ώζηε κόιηο πέζνπλ ηα λεξά γηαηί 
ηώξα αθόκε δελ κπνξνύλ λα γίλνπλ εξγαζίεο, λα πάκε καδί κε ην Γαζαξρείν θαη 

λα ππνδείμνπκε ηα ζεκεία θαζαξηζκνύ. Θέινπκε λα θαζαξίζνπκε μεξά θαη 
πεζκέλα θιαδηά, ξίδεο πνπ πξέπεη λα εθξηδσζνύλ θαη λα γίλεη ζηήξημε ησλ πξαλώλ 

γηα λα δηαηεξεζεί ε ξνή ηνπ πνηακνύ. Εεηάσ λα απνθαζίζνπκε ηε ζπλέρηζε ηεο 
πινηνκίαο θαη όηαλ νινθιεξσζεί ε εξγαζία λα ζαο δείμσ ηα ζεκεία όπνπ ππάξρεη 
πξόβιεκα θαη ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξεο παξεκβάζεηο.  

 
ηε ζπλέρεηα ην ιόγν έιαβε ε Θα Ρόδε νπιηάλα θαη είπε όηη σο δεκνηηθή 

ζύκβνπινο κε θαηαγσγή από ηνλ Πξνκαρώλα, δξαζηεξηνπνηήζεθε επί ηνπ 
ζέκαηνο θαη ήδε έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ελέξγεηεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο.  

 
ηε ζπλέρεηα ην ιόγν έιαβε ν θ. αββίδεο Παλαγηώηεο θαη ξώηεζε ηνλ 

Πξόεδξν Πξνκαρώλα αλ είλαη επραξηζηεκέλνο από ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ ηεο 
πινηνκίαο θαη ηη ρξνλνδηάγξακκα απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνύλ νη 
εξγαζίεο. 

Απαληώληαο ν Πξόεδξνο είπε όηη είλαη απόιπηα επραξηζηεκέλνο κε ηνλ 
αλάδνρν θαη ν ιόγνο πνπ δελ νινθιεξώζεθε ην έξγν νθείιεηαη θπξίσο ζην όηη ην 

πνηάκη πιεκκύξηζε δύν θνξέο από ηόηε πνπ ν αλάδνρνο αλέιαβε ην έξγν ηεο 
πινηόκεζεο. Δπί δύν κήλεο δελ κπνξνύζε λα πιεζηάζεη θαλείο.  
 

Ο θ. Γήκαξρνο είπε όηη ε εηζήγεζε επί ηνπ ζέκαηνο είλαη λα ιεθζεί 
απόθαζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ζύκβαζεο κε ηελ ππνγξαθή θαηλνύξηαο ζύκβαζεο 

γηα έμη κήλεο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δεκνπξαζίαο από ηελ νπνία πξνέθπςε 
ν αλάδνρνο. ύκθσλα κε ηε γλσκνδόηεζε ηνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ ε δηαδηθαζία 
είλαη λόκσ βάζηκε.  

     
Ζ Θα Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα αθνύ έιαβε ην ιόγν είπε όηη ην δήηεκα 

παξνπζηάδεη παξά πνιιέο πηπρέο πνπ αθόκα θαη ηώξα δελ δηεπθξηλίζηεθαλ. Γελ 
κηιάκε πιένλ γηα παξάηαζε ζύκβαζεο αιιά γηα ζπλέρηζε. Ο εξγνιάβνο κε ηελ 
αίηεζή ηνπ δήηεζε παξάηαζε, ν λνκηθόο ζύκβνπινο ζηε γλσκνδόηεζή ηνπ κηιάεη 

επίζεο γηα παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο. Δζείο θάλεηε ιόγν γηα λέα ζύκβαζε. Σειηθά 
ε παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο είλαη λόκηκε ή όρη; 

Ο θ. Γήκαξρνο είπε όηη ν εξγνιάβνο ζηελ αίηεζή ηνπ δεηάεη ηε ζπλέρηζε 
ηεο πινηόκεζεο γηα έμη κήλεο. Ζ απάληεζε από ην Γαζαξρείν δελ έρεη έξζεη 

αθόκε. Ο λνκηθόο ζύκβνπινο καο ιέεη όηη ε αίηεζε ηνπ εξγνιάβνπ είλαη λόκσ 
βάζηκε.  

Ζ Θα Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα είπε όηη ν εξγνιάβνο δήηεζε ζπλέρηζε ηεο 

πινηνκίαο δεηώληαο ηελ παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο.  
Ο θ. Γεσξγηάδεο Άλζηκνο είπε όηη ν λνκηθόο ζύκβνπινο δε ιέεη πνπζελά 

γηα λέα ζύκβαζε. Πσο ζα ππνγξαθεί λέα ζύκβαζε; Θα εμνπζηνδνηεζεί από ην 
ζώκα ν Γήκαξρνο γηα λα ππνγξάςεη λέα ζύκβαζε; 

Ο θ. Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο είπε όηη ν εξγνιάβνο ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη 

από θάπνηα ππεξεζία. 
Ζ Θα Ρόδε νπιηάλα απαληώληαο είπε όηη ν αλάδνρνο ειέγρεηαη δηαξθώο 

θαη από ην Γαζαξρείν θαη από ην ηξαηό.  
Ο θ. Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο είπε όηη δελ ζα ςεθίζεη ην ζέκα επεηδή 

ζεσξεί πσο νύησο ή άιισο δε ζα γίλεη ηίπνηα. 

Ο θ. Γήκαξρνο πξόηεηλε λα αλαβιεζεί ην ζέκα επεηδή δελ έρεη έξζεη ε 
απάληεζε ηνπ Γαζαξρείνπ πνπ ζα δηαθσηίζεη ην ζέκα. Πξόηεηλε λα επαλαιεθζεί 

ε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ηε Γεπηέξα ην πξσί.  
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Ζ Θα Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα είπε όηη αδπλαηεί λα παξαβξεζεί ζηε 

ζπλεδξίαζε ηεο Γεπηέξαο θαη πξόηεηλε λα γίλεη ε ζπλεδξίαζε ηε Γεπηέξα ζηηο 
14:00 . 

Ο θ. Γήκαξρνο είπε όηη πξόηεηλε λα γίλεη ην πξσί έηζη ώζηε λα 
ιεηηνπξγνύλ νη ππεξεζίεο θαη όπνην πξόβιεκα πξνθύςεη λα κπνξεί λα ιπζεί. 

Ωζηόζν ζπλαίλεζε γηα ηελ κεζεκεξηαλή ώξα αξθεί λα είλαη αλνηθηέο νη 
ππεξεζίεο.  

Ζ Θα Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα είπε όηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη λέα 

γλσκνδόηεζε ηνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηελ ζπλέρηζε ηεο 
πινηνκίαο κε ηελ ππνγξαθή λέαο ζύκβαζεο.  

Ο θ. Ιεσλίδαο πύξνπ έθαλε έθθιεζε λα ηειεηώζεη ην ζέκα. 
 
Κεηά ηα παξαπάλσ θαη αθνύ νινθιεξώζεθαλ νη ζπδεηήζεηο ν θ. Πξόεδξνο 

πξόηεηλε λα πάεη ζε ςεθνθνξία ην ζέκα ηεο ζπλέρηζεο ηεο πινηόκεζεο. Αλ ην 
Γαζαξρείν ην θξίλεη κε λόκηκν αο ην ζηακαηήζεη.  
 

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  

 ην από από 18-2-2022 έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ πξνο ηε Γηεπζύληξηα θαη ην 

Λνκηθό ύκβνπιν ηνπ Γήκνπ 

  ηε κε αξηζκ. Πξση: 1344/ 22-2-2022 γλσκνδόηεζή ηνπ λνκηθνύ 

ζπκβνύινπ θαη  ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ λ. 

3852/2010 ,  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 288 θαη 388 Α.Θ. θαη κεηά  από δηαινγηθή 

ζπδήηεζε 

 

 Ιαηά Πλειουηθία δώδεκα   (12) υήθφν σπέρ (ζσμπεριλαμβανομένης ηης 

υήθοσ ηοσ Προέδροσ Προματώνα) και επηά  (7)  καηά 

 ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

Δγθξίλεη ηε ζπλέρηζε ηεο ζύκβαζεο κεηαμύ Γήκνπ θαη ηνπ θ. Θνπηζνγηάλλε 

Γεώξγηνπ, όπσο απηή δηαιακβάλεηαη ζην κε αξηζκ. πξση. 7024/1-9-2020 
ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο ζύκβαζεο πινηνκίαο ζηνλ πνηακό “Κπίζηξηηζα”, Σ.Θ. 

Πξνκαρώλα ηληηθήο, γηα έμη (6) κήλεο, δειαδή κέρξη ηελ 31-8-2022.  
 

 
Τπέξ ηεο παξαπάλσ απόθαζεο ςήθηζαλ : 1) Σζίληζηνο Γεώξγηνο  2) Θνξσλίδεο 
Παύινο 3) Σνξνπλίδεο Ησάλλεο 4) αββίδεο Παλαγηώηεο 5) Ηληδέο Ληθόιανο 6) 

Ληθεθόξνπ Θσλ/λνο 7) Ρόδε νπιηάλα 8) Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο 9) Ιεσλάθεο 
Ιεσλίδαο 10) Ειαηίληζεο Δπζύκηνο 11) Φξαγθαιήο Γεκήηξηνο  

 
Κεηνςήθηζαλ νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη : 1) Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 2) Ραβαλίδεο 
Υξήζηνο 3) Γεσξγηάδεο Άλζηκνο (ςήθηζε όηη αθξηβώο ιέεη ε εηζήγεζε ηνπ λνκηθνύ 

ζπκβνύινπ)  4) Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα 5) Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 6) Γήκνπ Ησάλλεο 
(ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπλέρηζεο ηεο ζύκβαζεο αιιά δήισζαλ όηη δελ 

θαηαιαβαίλνπλ απηό πνπ ςεθίδεηαη αθξηβώο ) 7) Ιαδαξίδεο Θενιόγνο (δήισζε όηη 
είλαη ππέξ ηνπ θαζαξηζκνύ θαη όρη κόλν ηεο πινηόκεζεο.  
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   Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 25/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 

     ΣΘΜΣΘΟ ΓΕΩΡΓΘΟ 
          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΛΕΚΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογραθές 22 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΛΟΤΥΣΘΔΗ 

ΦΩΣΘΟ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΘ 
ΙΟΘΜΟΣΗΣΩΜ 

Σ.Τ 
Τπογραθές 6 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
  

ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ 
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