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   ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΔΡΡΩΛ 

         ΓΖΚΟ ΗΛΣΗΘΖ 

 

 

Α ξ η ζ.   π λ ε δ ξ ί α ζ ε ο: 18/28-09-2022 

 

Αξηζ. Απνθ: 133/2022 

Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 18εο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

ΘΔΚΑ 16ν   Δπηθαηξνπνίεζε ηεο κε αξηζκ. 71/2020 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ζηελ απνδνρή ηεο έληαμεο/ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν ¨Αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε ηνπ ελπδξείνπ Βπξώλεηαο θαη 

εμνπζηνδόηεζε Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

                 

                    

ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ 28ε ηνπ κελόο επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 

2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 18:30, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζεο θαη κε 

ηειεδηάζθεςε ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση: 7628/23.09.2022 έγγξαθε 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο ηνπο 

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   (20) κειώλ θαη ηελ απνπζία επηά   (7) κειώλ, όπσο: 

 

    

    

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 

2 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 2 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 

3 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 3 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο  

4 Γήκνπ Ησάλλεο 4 Ινύγγνο Εήζεο  

5 Ειαηίληζεο Αληώληνο 5 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο  

6 Ηληδέο Ληθόιανο 6 Ραβαλίδεο Υξήζηνο  

7 Ησαλλίδνπ Καξία 7 Ρόδε νπιηάλα 

8 Θνξσλίδεο Παύινο 8  

9 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο   

10 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο 9  

11 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   

12 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο   

13 Νικηυόροσ Κωνσταντίνος   

14 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

15 αββίδεο Παλαγηώηεο   
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16 παλίδεο Δπζύκηνο   

17 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

18 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   

19 Φραγκαλής Δημήτριος   

20 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 

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

Αξγπξόπνπινο Θπξηάθνο (Θαζηαλνύζζαο)  3)  Κειαδίλεο Θσκάο (Υαξνπνύ)  4) 

Κπειειήο Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο)  5) Λαδεξίδεο Παύινο (Βπξώλεηαο). 

 
 

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

λόκηκα. 

Σα πξαθηηθά θξαηήζεθαλ από ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Θαινπνύινπ 

Δπαγγειία. 

 

Ο θ. παλίδεο Δπζύκηνο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ηεο εξώηεζεο πνπ ηέζεθε από ηελ θα Ησαλλίδνπ Καξία 

θαη πξνεγήζεθε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Σνξνπλίδεο Ησάλλεο ζπλδέζεθε ζην πάλει ηεο ζπλεδξίαζεο 

θαζπζηεξεκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηεο πξναλαθεξζείζεο 

εξώηεζεο. 

 

Σν 16ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο, 

Αληηδήκαξρνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, θαη αλαθέξζεθε ζηελ αλάγθε 

επηθαηξνπνίεζεο ηεο κε αξηζκ. 71/2020 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

πνπ αθνξά ην έξγν ηεο αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο ηνπ ελπδξείνπ Βπξώλεηαο, ην 

νπνίν εληάρζεθε ζην ηνπηθό πξόγξακκα αγξνηηθήο αλάπηπμεο κε ηελ κε αξηζκ. 

1671/17.03.2020 απόθαζε. Ζ αλάγθε πξνθύπηεη κεηά από ηελ 1075/16.09.2022 

επηζηνιή ηεο ΑΛΔΔΡ πνπ δεηά ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά γηα ην έξγν, 

θαζώο θαη ηε βεβαίσζε ηεο έληαμήο ηνπ ζην Σερληθό Πξόγξακκα ηνπ 2022. 

Ζ θα Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα πήξε ην ιόγν θαη είπε όηη ην ζέκα ηνπ ελπδξείνπ 

ηεο Βπξώλεηαο έρεη ζπδεηεζεί πνιιέο θνξέο ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ρσξίο λα 

δνζνύλ επαξθείο εμεγήζεηο. Γη’ απηό ην ιόγν έζεζε κηα ζεηξά εξσηεκάησλ: α) Ζ 

επηθαηξνπνίεζε αθνξά κόλν ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ ζην Σερληθό Πξόγξακκα ηνπ 

2022; Γηαηί γίλεηαη ηώξα, 2,5 ρξόληα κεηά από ηελ πξώηε απόθαζε; β) Τπάξρεη 

ζήκεξα νινθιεξσκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ, ε νπνία λα πεξηιακβάλεη 

ειεθηξνινγηθή κειέηε, θαη αλ ππάξρεη, γηαηί δελ πέξαζε από ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή; γ) Ζ κειέηε πεξηιακβάλεη ηηο νπζηαζηηθέο θαη αλαγθαίεο παξεκβάζεηο 

πνπ ρξεηάδνληαη ζηνλ εζσηεξηθό ρώξν ηνπ ελπδξείνπ γηα λα εθζπγρξνληζηεί θαη 

αλαβαζκηζηεί; Ή απηέο πεξηνξίδνληαη ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν; δ) Σέινο, έρεη 

ππνγξαθεί ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο ηνπ ρώξνπ κε ηελ ηδηνθηήηξηα εηαηξεία 

ΓΑΗΟΔ; 

Θαηόπηλ, ην ιόγν πήξε ν θ. Παλαγησηίδεο Ησζήθ θαη είπε όηη ην έξγν μεθίλεζε 

ην 2016 θαη όια απηά ηα ρξόληα ππάξρεη πξόβιεκα, θαζώο από ηελ αξρή ε 

κειέηε δελ ήηαλ νινθιεξσκέλε. Οπζηαζηηθά, ρξεηάδεηαη κηα θαηλνύξηα κειέηε θαη 

πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ε αύμεζε θαηά 300.000€ ηνπ θόζηνπο ηνπ έξγνπ, πνζό 

πνπ ζα επηβαξύλεη ην Γήκν. Σν εξώηεκα είλαη πνηνο ζα αλαιάβεη ηε λέα κειέηε, 
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αθνύ ε ΑΛΔΔΡ δε θαίλεηαη λα αζρνιείηαη κε ην ζέκα. 

Ο θ. Γεσξγηάδεο Άλζηκνο πήξε ην ιόγν θαη είπε όηη ην έξγν είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθό γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Δπηζήκαλε όηη νη δεκνηηθνί 

ζύκβνπινη δελ έρνπλ πιήξε ελεκέξσζε, π.ρ. δελ ηνπο έρεη θνηλνπνηεζεί ε 

επηζηνιή ηεο ΑΛΔΔΡ. Δπίζεο, ξώηεζε ζε πνην ζηάδην βξίζθεηαη ε δεκνπξάηεζε 

ηνπ έξγνπ, ην νπνίν έρεη πεξηιεθζεί ζην Σερληθό Πξόγξακκα ηνπ 2022, θαη πώο 

πξνβιέπεη ε Γεκνηηθή Αξρή λα αληηκεησπίζεη ην επηπιένλ θόζηνο. 

Ο θ. παλίδεο Δπζύκηνο πήξε ην ιόγν θαη ξώηεζε αλ ππάξρεη ρξνλνδηάγξακκα 

ηνπ έξγνπ. 

Θαηόπηλ, δήηεζε ην ιόγν ν θ. Γήκαξρνο γηα λα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα πνπ 

ηέζεθαλ. Τπελζύκηζε όηη ην έξγν μεθίλεζε ην 2012 θαη όρη ην 2016, όπσο 

πξναλαθέξζεθε, από ηελ πξν-πξνεγνύκελε Γεκνηηθή Αξρή. Ζ κειέηε πνπ έγηλε 

από ηελ ΑΛΔΔΡ παξαδόζεθε ην 2016/7 θαη παξαιήθζεθε από ην Γήκν. Δθείλε 

ηελ επνρή νη απνθάζεηο γηα ηηο κειέηεο παίξλνληαλ θαηεπζείαλ από ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην θαη δελ ζπδεηνύληαλ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Ζ απόθαζε έληαμεο 

ζην INTEREG έγηλε ζηηο 17.03.2020. Αθνινύζεζε ε απνδνρή ηνπ έξγνπ κε ηελ 

απόθαζε 71/2020 ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ε νπνία αθνξνύζε ηελ εγγξαθή 

ηνπ ζην Σερληθό Πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ γηα ην 2022. Απηή ηε βεβαίσζε έληαμεο 

δεηάεη κε ηελ πξόζθαηε επηζηνιή ηεο ε ΑΛΔΔΡ, γηα λα κπνξέζεη λα ππνγξαθεί ε 

ζύκβαζε κε ηελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ. Σν ζέκα ηεο εθκίζζσζεο ηνπ 

ρώξνπ από ηε ΓΑΗΟΔ έρεη δηεπζεηεζεί. Ζ κειέηε ππάξρεη, έρεη ειεγρζεί θαη 

αθνξά ηε δηακόξθσζε ηνπ θηεξίνπ ηνπ ελπδξείνπ, έηζη ώζηε λα κπνξέζεη λα 

ζηεγάζεη ηα κηθξά ελπδξεία πνπ θηινμελνύλ ηελ ππάξρνπζα παλίδα. Γηα ηελ 

αλαλέσζε απηώλ ησλ κηθξώλ ελπδξείσλ κέζα ζην θηήξην απαηηείηαη όλησο έλα 

επηπιένλ πνζό πνπ αλεβάδεη ην θόζηνο ζηα 800.000€. Ωζηόζν, ζηελ παξνύζα 

θάζε ηεο αλαθαίληζεο ηνπ ελπδξείνπ ην θόζηνο δελ μεπεξλά ην πξνβιεπόκελν. Ζ 

Γεκνηηθή Αξρή ζεσξεί ην έξγν ηδηαίηεξα ζεκαληηθό, ηόζν γηα ηελ πεξηνρή όζν θαη 

γηα ηελ ίδηα, θαη είλαη απνθαζηζκέλε λα ην νινθιεξώζεη. Πξνο ην παξόλ, ζα γίλεη 

ό,ηη ρξεηάδεηαη γηα λα αλνίμεη ην ελπδξείν κεηά από δπν ρξόληα πνπ παξέκεηλε 

θιεηζηό ιόγσ θνξνλντνύ θαη ζα μεθηλήζνπλ νη εξγαζίεο κεηά ηε δεκνπξάηεζε ηνπ 

έξγνπ. 

Ζ θα Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα πήξε ην ιόγν θαη είπε όηη απηό πνπ ηειηθά ζα γίλεη 

είλαη νη κηθξόηεξεο ζεκαζίαο επεκβάζεηο ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν θαη ξώηεζε αλ ε 

Γεκνηηθή Αξρή ζα δώζεη ηε κειέηε ηεο ΑΛΔΔΡ ζηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο 

γηα ηελ νινθιεξσκέλε ελεκέξσζή ηνπο. 

Ο θ. Παλαγησηίδεο Ησζήθ πήξε ην ιόγν θαη είπε δελ είλαη δπλαηόλ λα γίλνπλ 

επεκβάζεηο ζην θηήξην, ρσξίο λα γίλνπλ ηαπηόρξνλα ζηα επηκέξνπο ελπδξεία. 

Θαλείο δε ζα ρξεκαηνδνηήζεη έλα έξγν πνπ δελ πιεξνί ην ζπλνιηθό ζθνπό ηνπ. 

Ο θ. Λαδεξίδεο Παύινο, Πξόεδξνο ηεο Θνηλόηεηαο Βπξώλεηαο,  πήξε ην ιόγν 

θαη ξώηεζε αλ ππάξρεη ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ. 

Ο θ. Γήκαξρνο πήξε ην ιόγν θαη είπε όηη ε κειέηε αθνξά ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ. 

Δπηπιένλ, όινη νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ από ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία αθνινπζώληαο ηηο δηαδηθαζίεο. 

 

Αθνύ νινθιεξώζεθε ε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, ν Πξόεδξνο δήηεζε από ην 

Γεκνηηθό πκβνύιην λα εγθξίλεη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο έληαμεο/ρξεκαηνδόηεζεο 

ηνπ έξγνπ θαη λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ θ. Γήκαξρν λα ππνγξάςεη ηε ζύκβαζε.  
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Σν Γεκνηηθό πκβνύιην 
 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο 

1. Σε κε αξηζκ. 71/2020 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, 

2. Σε κε αξηζκ. 1075/16.04.2022 επηζηνιή ηεο ΑΛΔΔΡ, 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 3852/2010,  

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Δγθξίλεη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο κε αξηζκ. 71/2020 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ζηελ απνδνρή ηεο έληαμεο/ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν «Αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε ηνπ ελπδξείνπ Βπξώλεηαο» θαη εμνπζηνδνηεί ην 

Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

Σν παξαπάλσ έξγν είλαη εγγεγξακκέλν ζην Σερληθό Πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ έηνπο 

2022 κε ηίηιν ¨Αλαβάζκηζε θαη Αλάδεημε ηνπ Δλπδξείνπ Βπξώλεηαο¨ κε πίζησζε 

410.000 € πξνεξρόκελε από ην Leader.  

 

Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη: Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα, Γεσξγηάδεο Άλζηκνο, Θνζκίδεο 

Παλαγηώηεο, Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο, Γήκνπ Ησάλλεο, Παλαγησηίδεο Ησζήθ, 

Ιαδαξίδεο Θενιόγνο θαη Ησαλλίδνπ Καξία δήισζαλ όηη απέρνπλ ηεο ςεθνθνξίαο 

γηαηί ζεσξνύλ όηη δελ έρνπλ όια ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα πάξνπλ 

απόθαζε, όπσο ηελ αξρηθή κειέηε, ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο κειέηεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ επηζηνιή ηεο ΑΛΔΔΡ. 

 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 133/2022. 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ. 

Σ..Τ 

 

Ηληδέο Ληθόιανο 

Τπνγξαθή 1 

ΣΑ ΚΔΙΖ 

Σ.Τ 

 

Τπνγξαθέο 19 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ 

Σ.Τ 

 

ΓΟΚΟΤΥΣΗΓΖ ΦΩΣΗΟ 

 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

ΗΛΣΕΔ ΛΗΘΟΙΑΟ 

 

 


