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ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ: 315

Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 22εο Έθηαθηεο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Θέκα: «Έληαμε θαη ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ: «Αλάπιαζε ηεο νδνύ Σαβνπιάξε Γ.Δ.
Εαθπλζίσλ Γήκνπ Εαθύλζνπ» από ην ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ».
ηε Εάθπλζν ζήκεξα ηελ 5ε ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα
7.00κ.κ., ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε
ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Εαθύλζνπ, ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν
Εαθύλζνπ ζηελ πιαηεία νισκνύ , ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση. 25508/04-11-2019
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Καθνιύξε ηαύξνπ, ε
νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Ο Γήκαξρνο θ. Νηθήηαο Αξεηάθεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε .
Γηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηάληα ηξηώλ (33) κειώλ
παξαβξέζεθαλ παξόληα είθνζη νθηώ (28) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΝΣΔ
1. Καθνιύξεο ηαύξνο
2. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
3. εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
4. Πξαζζάο Βαζίιεηνο
5. Καςακπέιε Βαζηιηθή
6. Μαξηλάθεο Αλδξέαο
7. Αξκέλεο Γεώξγηνο
8. Σζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο
9. Ξέλνο Αλδξέαο
10. Κακπίηζεο Θεόδσξνο
11. Φεξαδνύξνο Ησάλλεο
12. Σζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο
13. Καξαθάο σηήξηνο
14. Πέηηαο Νηθόιανο
15. Γξόζνο Παλαγηώηεο
16. Κόθνξεο Κσλζηαληίλνο
17. Αγαιηαλόο Ησάλλεο
18. Αβξάκεο Παλαγηώηεο
19. Σξνύζζαο (Νηάζζεο) Γηνλύζηνο
20. Κόθιαο Φώηηνο
21. Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο
22. Ρέλεζεο Γηνλύζηνο
23. Καζζηκάηεο Αληώληνο
24. Καξκίξεο Νηθόιανο
25. Ληβέξεο Υαξάιακπνο
26. Καιακαξάο Νηθόιανο
27. Πάζηξαο Υξήζηνο
28. Μαξίλνο Αλαζηάζηνο

ΑΠΟΝΣΔ
1.
2.
3.
4.
5.

Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο
Γάζπαξνο Γηνλύζηνο (ιόγσ θσιύκαηνο)
Κάλδειαο Σαζάθεο Γεκήηξηνο
Μαξνύδαο Γηνλύζηνο
Μπισλάο Παλαγηώηεο

Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Αηθαηεξίλε Μαιιηά, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ
Εαθύλζνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Αλαζηάζηνο Μαξίλνο απνρώξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.

νπ

ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο ηνπ Γ.. αλαθνηλώλεη 3o ηo ζέκα: «Έληαμε θαη ρξεκαηνδόηεζε
ηνπ έξγνπ: «Αλάπιαζε ηεο νδνύ Σαβνπιάξε Γ.Δ. Εαθπλζίσλ Γήκνπ Εαθύλζνπ» από ην
ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ» θαη αλαθέξεη ην έγγξαθν πνπ ππέβαιιαλ νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη, ζην

ζύλνιν (17), πξνθεηκέλνπ λα ζπγθιεζεί ζε θαηεπείγνπζα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην
σο θάησζη:
«Καηεπείγνπζα ζύγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Κύξηε πξόεδξε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ , παξαθαινύκε λα ζπγθαιέζεηε ην αλώηεξν όξγαλν
ηνπ Γήκνπ όπνπ έρεηε
ηελ επζύλε ιεηηνπξγίαο ηνπ γηα λα απνθαζίζνπκε ηελ άκεζε
πξνώζεζε ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ έληαμε θαη ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ:
«ΑΝΑΠΛΑΖ ΟΓΟΤ ΣΑΒΟΤΛΑΡΖ»
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ, πξόγξακκα Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ
Ηζνδπγίνπ 2017-2018 ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ θαη ζην κέηξν
‘’ύλζεηεο αζηηθέο αλαπιάζεηο.
Δπεηδή ε πξνζεζκία θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ έιεμε 31-10-2019 θαη επεηδή
απαηηνύληαη άκεζεο θαη ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο παξαθαινύκε ζπκθώλα κε ην ΝΟΜΟ λα
ζπγθιεζεί ην Γ ηελ Σξίηε 05-11-2019 ζηελ αίζνπζα ηνπ Γήκνπ καο ζηηο 7 κκ.
Να παξαζηεί ν Σνπξθάθεο Γηνλύζηνο θαη ε Γλ/ηξηα Σερληθήο Τπεξεζίαο
1. Αξκέλεο Γεώξγηνο
2. Σζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο
3. Ξέλνο Αλδξέαο
4. Φεξαδνύξνο Ησάλλεο
5. Κακπίηζεο Θεόδσξνο
6. Σζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο
7. Αγαιηαλόο Ησάλλεο
8. Αβξάκεο Παλαγηώηεο
9. Μαξνύδαο Γηνλύζηνο
10. Σξνύζζαο (Νηάζζεο) Γηνλύζηνο
11. Μπισλάο Παλαγηώηεο
12. Πάζηξαο Υξήζηνο
13. Ληβέξεο Υαξάιακπνο
14. Καξαθάο σηήξηνο
15. Κόθνξεο Κσλζηαληίλνο
16. Γξόζνο Παλαγηώηεο
17. Πέηηαο Νηθόιανο
Καηόπηλ ν θ. Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ην ιόγν έδσζε ζηνλ θ. Γεώξγην Αξκέλε, επηθεθαιήο ηεο
παξάηαμεο «ΜΑΕΗ ΑΛΛΑΕΟΤΜΔ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ» ν νπνίνο αλέθεξε ηα εμήο:
Θα πξέπεη άκεζα λα ππνβάινπκε ην θάθειν κε όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ καο δεηήζεθαλ από
ην ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ
«Αλάπιαζε ηεο νδνύ Σαβνπιάξε» θαη λα κελ ράζνπκε ηε ρξεκαηνδόηεζε απηή γηα έλα έξγν
πνπ έρνπκε δώζεη αγώλεο γηα ηελ αλάπιαζε από ηελ πεξηνρή ησλ Κακηλίσλ έσο ηελ πιαηεία
νισκνύ .
Ο θ. Γήκαξρνο πήξε ην ιόγν θαη αλέθεξε κεηαμύ άιισλ όηη πξόθεηηαη γηα κηα κειέηε πνπ έρεη
ζπληαρηεί από ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ θ. Γηαηξά Νηθόιαν ,εξγνδεγό ειεθηξνιόγν, θ.
Βπζνύιθα Αλδξέα ,Σ.Δ. πνιηηηθό Μεραληθό θαη ηνλ θ. Σνπξθάθε Γηνλύζην, Σ.Δ. Πνιηηηθό
Μεραληθό, ηελ νπνία αξλήζεθα λα ππνγξάςσ , γηαηί πηζηεύσ όηη ζα πξέπεη λα γίλεη κε ζηόρν
ηελ βειηίσζε ηεο δσήο όισλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πόιεο. Οη επηρεηξεκαηίεο ελδηαθέξνληαη γηα ηε
δηαπιάηπλζε ησλ πεδνδξνκίσλ ζε ηξία (3) κέηξα δηόηη εμππεξεηνύληαη νη ίδηνη .
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Ζ κειέηε πνπ εγθξίζεθε από ην Γεκνηηθό πκβνύιην ην έηνο 2018 δελ πεξηιακβάλεη όιεο ηηο
εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη θαη δελ είλαη πιήξεο . Ζ κειέηε ζα πξέπεη λα πεξάζεη εθ λένπ γηα
έγθξηζε από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ιόγσ αξκνδηόηεηαο. Με ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε ζα
πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο ην πιάηνο ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ν δξόκνο λα είλαη δηπιήο
θπθινθνξίαο .Μόλν έλα αλεύζπλνο ζα ππέγξαθε γηα ην έξγν απηό. Βάδνπκε εκπόδηα ζηελ
εθαξκνγή ηεο θπθινθνξηαθήο κειέηεο. Ζ νδόο Σαβνπιάξε κε ηελ νδό Αγίνπ Λαδάξνπ είλαη νη
θαηεπζπληήξηεο νδνί γηα ηελ έμνδν ησλ νρεκάησλ από ηελ πόιε. ζα έπξεπε λα πξνεγεζεί
νπζηαζηηθόο έιεγρνο από ηελ αξκόδηα Γ/λζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.
Θέισ ηηο απόςεηο ζαο γηα ην θαιό ηεο πόιεο.
Καηόπηλ ν θ. Ησάλλεο Αγαιηαλόο, επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΑΝΑΓΡΑΖ 2019»
αθνύ
πήξε ην ιόγν είπε : Ζ θπθινθνξηαθή κειέηε είλαη κία, ε νπνία
ζπληάρζεθε θαη
νινθιεξώζεθε ,επί ησλ εκεξώλ πνπ ήηαλ ν ίδηνο Γήκαξρνο Εαθπλζίσλ ην έηνο 2002 , από
ηνλ ζπγθνηλσληνιόγν θ. Ζιηόπνπιν θαη από ηόηε έρνπλ γίλεη επηθαηξνπνηήζεηο ηεο ίδηαο
κειέηεο. Σν κόλν πνπ δελ έρεη ελαξκνληζηεί από απηή ηε κειέηε είλαη ε νδόο Κάιβνπ, ε νπνία
ζα πξέπεη λα έρεη θαηεύζπλζε εμόδνπ από ηελ πόιε γηα ιόγνπο ζεηζκηθήο πξνζηαζίαο. Σν έξγν
ηεο αλάπιαζεο ηεο νδνύ Σαβνπιάξε ζα πξέπεη λα γίλεη . Ζ πόιε ζα αιιάμεη όηαλ ιακβάλνληαη
ζσζηέο απνθάζεηο.
Ο θ. Πξόεδξνο ηνπ Γ.. έδσζε ην ιόγν ζηελ πξντζηακέλε Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ
Γήκνπ θα Αγγειηθή Μαπξία , ε νπνία είπε όηη ε κειέηε απαηηεί πνιιά. Απηό πνπ έρνπκε ζηα
ρέξηα καο δελ είλαη κειέηε αιιά ηεύρε δεκνπξάηεζεο θαη όηη αλέιαβε ηε Γ/λζε ησλ Σερληθώλ
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ ηνλ Οθηώβξην .
Ο θ. Αληώληνο Καζζηκάηεο, επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΖΑΙΤΜΘΟ ΑΜΑΣΡΟΠΗ
ΑΜΑΓΕΜΜΗΗ» πήξε ην ιόγν θαη ξώηεζε πνηέ ζα έπξεπε λα δεηεζεί εάλ είλαη ζπκβαηή ε
κειέηε αλάπιαζεο ηεο νδνύ Σαβνπιάξε κε ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε.
Ζ θ. Μαπξία απάληεζε όηη πξώηα ζα έπξεπε λα ηξνπνπνηεζεί ε θπθινθνξηαθή κειέηε θαη κεηά
λα θαηαζέηεη ε κειέηε ηεο Αλάπιαζεο ηεο νδνύ Σαβνπιάξε.
Ο θ Κόθιαο Φώηηνο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΚΑΘΙΗ ΤΠΕΘΡΩΗ ξώηεζε εάλ δελ γίλεη ε
αλάπιαζε ηεο νδνύ Σαβνπιάξε ζα ράζνπκε θαη ην πξόγξακκα γηα ηνλ OPEN MALL θαη ν θ.
Γήκαξρνο απάληεζε όηη δελ έρνπλ ζρέζε.
Μεηά από απηά ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. σηήξηνο Καξαθάο από ηελ παξάηαμε ΕΜΩΣΘΙΗ
ΖΑΙΤΜΘΘΜΗ ΙΘΜΗΗ δήηεζε λα ηνπνζεηεζεί επί ηνπ ζέκαηνο ν θ. Γηνλύζηνο Σνπξθάθεο, ν
νπνίνο γλσξίδεη ην ζέκα σο πξνεγνύκελνο πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ .
Ο θ. Σνπξθάθεο αθνύ πήξε ην ιόγν έθαλε αλάιπζε ησλ ελεξγεηώλ πνπ έρνπλ γίλεη από 12-072018 κε ηε ζπγθξόηεζε επηηξνπήο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηνπ Γήκνπ ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ
ΔΠΑ θαζώο θαη ηεο θπθινθνξηαθήο κειέηεο.
Καηόπηλ ν θ. Αξκέλεο είπε όηη: είλαη κηα παξέκβαζε πνπ ζα θάλεη ηελ πόιε πην αλζξσπηλή θαη
αθνξά ηνπο πνιίηεο όινπ ηνπ λεζηνύ.
«Γελ πξέπεη λα ραζεί ε ρξεκαηνδόηεζε θαη αλ γίλεη απηό ζα είλαη κε δηθή ζαο επζύλε θ .
Γήκαξρε.
Πξόηαζε καο είλαη ε άκεζε πξνώζεζε ηνπ έξγνπ.»
Μεηά από απηό ν θ. Πξόεδξνο ηνπ Γ.. δήηεζε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ. σηήξε Παπαδόγθνλα
εθπξνζώπνπ ηνπ πιιόγνπ Παιαηάο Αγνξάο Εαθύλζνπ , ν νπνίνο αλέιπζε ηελ αλάγθε ηεο
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ απηνύ γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο θαζώο θαη ησλ επαγγεικαηηώλ.
Δπίζεο αλέθεξε όηη ηελ επθαηξία γηα αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηελ έρεη απηή ε Γεκνηηθή Αξρή.
Σν ιόγν πήξε ν θ. Φώηηνο Κόθιαο, ν νπνίνο είπε όηη πξόηαζε ηεο παξάηαμεο ηεο «Λατθήο
πζπείξσζεο» είλαη λα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία ζηελ νδό Σαβνπιάξε δελ κπνξνύλ νη πεδνί λα
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βαδίζνπλ . Ζ βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ησλ πεδνδξνκηώλ ,ε δηαζθάιηζε ηεο αλεκπόδηζηεο
Κπθινθνξίαο , ε δεκηνπξγία ειεπζέξνπ Γεκνηηθνύ παξθηλγθ θαζώο επίζεο θαη ηελ κε
απέληαμε ηνπ έξγνπ ηεο Αλάπιαζεο ηεο νδνύ Σαβνπιάξε από ην πξόγξακκα ρξεκαηνδόηεζεο
ηνπ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ.
Καηόπηλ ην ιόγν πήξε ν θ. Καιακαξάο Νηθόιανο, δεκνηηθόο ζύκβνπινο ηεο παξάηαμεο
«ΕΠΑΜΕΙΙΘΜΗΗ ΣΩΡΑ» ν νπνίνο είπε όηη ζα έπξεπε λα έρνπκε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην
κηα ςεθηαθή απεηθόληζε γηα ην έξγν απηό. Θα πξέπεη λα γίλνπλ ηα έξγα αλάπιαζεο θαη ην
έξγν απηό είλαη αλαγθαίν.
Σν ιόγν πήξε ν θ. Καζζηκάηεο Αληώληνο ν νπνίνο είπε όηη ππάξρεη αλάγθε γηα αλάπιαζε ηεο
πεξηνρήο. Θα πξέπεη γίλεη ε αλάπιαζε ηεο νδνύ Σαβνπιάξε κε ηνλ έιεγρν ηεο Απνθ/λεο
Γηνίθεζεο , αιιά ηαπηόρξνλα δελ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη θαη θπθινθνξηαθό πξόβιεκα.
Μεηά από απηά ην ιόγν πήξε ν θ. Πάζηξαο Υξήζηνο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΖΑΙΤΜΘΟ
ΛΕ ΦΘΚΟΣΘΛΟ», ν νπνίνο είπε όηη ην έξγν ηεο αλάπιαζεο ζα πξέπεη λα γίλεη. Γελ έρεη γίλεη
θακία παξέκβαζε γηα ηε βειηίσζε ηεο πεξηνρήο από ην Γήκν γηα πνιιά ρξόληα θαη αλ
εθαξκόδεηαη ε θαλνληζηηθή θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ζα δηαζθαιηζηεί θαη ε κε θαηάιεςε ησλ
πεδνδξνκίσλ.
Καηόπηλ ν θ. Πξόεδξνο έδσζε ην ιόγν ζηνλ θ. Κσλζηαληίλν Πέηηα , Πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο
Εαθπλζίσλ , ν νπνίνο είπε όηη ην ζέκα απηό ζπδεηήζεθε θαη ζην πκβνύιην ηεο Κνηλόηεηαο σο
εθηόο εκεξήζηαο θαηά ηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε θαη ζπκθσλεί κε ηελ αλάπιαζε ηεο νδνύ
Σαβνπιάξε
Καηόπηλ ν θ. Αξκέλεο είπε όηη επεηδή ν θ . Γήκαξρνο σο όθεηιε δελ έζεζε ην ζέκα ζηελ
νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη δελ πξνώζεζε ην έξγν ηεο αλάπιαζεο ηεο νδνύ Σαβνπιάξε από ην
ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ ζέηεη ζην ζώκα πξνο ςήθηζε δπν πξνηάζεηο :
Α. Σν Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη λα αζθήζεη ηελ αξκνδηόηεηα ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο επεηδή νη κειέηεο είλαη έηνηκεο θαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ιήγεη άκεζα.
θαη
Β. Σελ άκεζε πξνώζεζε ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ έληαμε θαη ρξεκαηνδόηεζε από ην
ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΠΛΑΖ ΟΓΟΤ ΣΑΒΟΤΛΑΡΖ».
Ο θ. Γήκαξρνο πξόηεηλε λα γίλεη ην έξγν απηό κεηά ηε ζύληαμε ηεο Κπθινθνξηαθήο Μειέηεο
θαη κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θαιεί ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Α. Σέζεθαλ νη παξαθάησ πξνηάζεηο ζε ςεθνθνξία :
1.- Σνπ θ. Γεκάξρνπ λα απνθαζίζεη σο αξκόδην όξγαλν ε νηθνλνκηθή επηηξνπή, ε νπνία
έιαβε:
ππέξ έμη (6) ήηνη νη θ.θ. : Καθνιύξεο ηαύξνο , Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο, εβαζηηάδεο
Δπάγγεινο, Πξαζζάο Βαζίιεηνο, Μαξηλάθεο Αλδξέαο Καςακπέιε Βαζηιηθή .
2.- Σνπ θ. Γεσξγίνπ Αξκέλε «Σν Γεκνηηθό πκβνύιην λα αζθήζεη ηελ αξκνδηόηεηα ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έληαμε θαη ρξεκαηνδόηεζε ηνπ
έξγνπ: «Αλάπιαζε ηεο νδνύ Σαβνπιάξε Γ.Δ. Εαθπλζίσλ Γήκνπ Εαθύλζνπ» από ην ΠΡΑΗΝΟ
ΣΑΜΔΗΟ»», ε νπνία έιαβε:
ππέξ είθνζη έλα (21) ήηνη νη θ.θ., Αξκέλεο Γεώξγηνο, Σζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο, Ξέλνο
Αλδξέαο, Κακπίηζεο Θεόδσξνο, Φεξαδνύξνο Ησάλλεο, Σζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο, Καξαθάο
σηήξηνο, Πέηηαο Νηθόιανο, Γξόζνο Παλαγηώηεο, Κόθνξεο Κσλζηαληίλνο, Αγαιηαλόο
Ησάλλεο, Αβξάκεο Παλαγηώηεο, Σξνύζζαο (Νηάζζεο) Γηνλύζηνο, Κόθιαο Φώηηνο,
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Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο, Ρέλεζεο Γηνλύζηνο, Καζζηκάηεο Αληώληνο, Καξκίξεο Νηθόιανο,
Ληβέξεο Υαξάιακπνο, Καιακαξάο Νηθόιανο, Πάζηξαο Υξήζηνο, Μαξίλνο Αλαζηάζηνο.
Β. Σέζεθαλ νη παξαθάησ πξνηάζεηο ζε ςεθνθνξία :
1.- Σνπ θ. Γεκάξρνπ: λα γίλεη ην έξγν απηό κεηά ηε ζύληαμε ηεο Κπθινθνξηαθήο Μειέηεο (δελ
πήξε θακία ςήθν).
2.- Σνπ θ. Γεσξγίνπ Αξκέλε: ηελ άκεζε πξνώζεζε ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ έληαμε θαη
ρξεκαηνδόηεζε από ην ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ ηνπ έξγνπ: «ΑΝΑΠΛΑΖ ΟΓΟΤ
ΣΑΒΟΤΛΑΡΖ» (δελ πήξε θακία ςήθν).
3.- ηνπ θ. Φσηίνπ Κόθια : ηε βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ησλ πεδνδξνκηώλ ,ηε δηαζθάιηζε ηεο
αλεκπόδηζηεο Κπθινθνξίαο , ηε δεκηνπξγία ειεπζέξνπ Γεκνηηθνύ παξθηλγθ θαζώο επίζεο θαη
ηελ κε απέληαμε ηνπ έξγνπ ηεο Αλάπιαζεο ηεο νδνύ Σαβνπιάξε από ην πξόγξακκα
ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ.
ππέξ δέθα ελλέα (19) ήηνη νη θ.θ., Αξκέλεο Γεώξγηνο, Σζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο, Ξέλνο
Αλδξέαο, Κακπίηζεο Θεόδσξνο, Φεξαδνύξνο Ησάλλεο, Σζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο, Καξαθάο
σηήξηνο, Πέηηαο Νηθόιανο, Γξόζνο Παλαγηώηεο, Κόθνξεο Κσλζηαληίλνο, Αγαιηαλόο
Ησάλλεο, Αβξάκεο Παλαγηώηεο, Σξνύζζαο (Νηάζζεο) Γηνλύζηνο, Κόθιαο Φώηηνο,
Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο, Ρέλεζεο Γηνλύζηνο, Ληβέξεο Υαξάιακπνο, Πάζηξαο Υξήζηνο,
Πέηηαο Κσλζηαληίλνο.
4.- ηνπ θ. Αλησλίνπ Καζζηκάηε: λα γίλεη ε αλάπιαζε ηεο νδνύ Σαβνπιάξε κεηά από έιεγρν
ηεο Απνθ/λεο Γηνίθεζεο ,
ππέξ ελλέα (9) ήηνη νη θ.θ. : Καθνιύξεο ηαύξνο , Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο, εβαζηηάδεο
Δπάγγεινο, Πξαζζάο Βαζίιεηνο, Μαξηλάθεο Αλδξέαο Καςακπέιε Βαζηιηθή, Καζζηκάηεο
Αληώληνο, Καξκίξεο Νηθόιανο, Καιακαξάο Νηθόιανο.





Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ
Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..
Σηο ηνπνζεηήζεηο ησλ κειώλ
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 3852/2010,
Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο

Καηά πιεηνςεθία
Απνθαζίδεη,
Α. Σν Γεκνηηθό πκβνύιην λα αζθήζεη ηελ αξκνδηόηεηα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
γηα ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο : «Έληαμε θαη ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ: «Αλάπιαζε ηεο
νδνύ Σαβνπιάξε Γ.Δ. Εαθπλζίσλ Γήκνπ Εαθύλζνπ» από ην ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ»»
Β. Σε βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ησλ πεδνδξνκηώλ ,ηε δηαζθάιηζε ηεο αλεκπόδηζηεο
Κπθινθνξίαο , ηε δεκηνπξγία ειεπζέξνπ Γεκνηηθνύ παξθηλγθ θαζώο επίζεο θαη ηελ κε
απέληαμε ηνπ έξγνπ ηεο Αλάπιαζεο ηεο νδνύ Σαβνπιάξε από ην πξόγξακκα ρξεκαηνδόηεζεο
ηνπ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ.
Ζ απόθαζε πήξε αξηζκό 315/2019.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ηαύξνο Καθνιύξεο
Αξηζ. 315/2019 απόθαζε Γ..

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΣΑ ΜΔΛΖ
Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
Πξαζζάο Βαζίιεηνο
Καςακπέιε Βαζηιηθή
Μαξηλάθεο Αλδξέαο
Αξκέλεο Γεώξγηνο
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Αθξηβέο Απόζπαζκα
O Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ηαύξνο Καθνιύξεο
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7. Σζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο
8. Ξέλνο Αλδξέαο
9. Κακπίηζεο Θεόδσξνο
10. Φεξαδνύξνο Ησάλλεο
11. Σζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο
12. Καξαθάο σηήξηνο
13. Πέηηαο Νηθόιανο
14. Γξόζνο Παλαγηώηεο
15. Κόθνξεο Κσλζηαληίλνο
16. Αγαιηαλόο Ησάλλεο
17. Αβξάκεο Παλαγηώηεο
18. Σξνύζζαο (Νηάζζεο) Γηνλύζηνο
19. Κόθιαο Φώηηνο
20. Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο
21. Ρέλεζεο Γηνλύζηνο
22. Καζζηκάηεο Αληώληνο
23. Καξκίξεο Νηθόιανο
24. Ληβέξεο Υαξάιακπνο
25. Καιακαξάο Νηθόιανο
26. Πάζηξαο Υξήζηνο
27. Μαξίλνο Αλαζηάζηνο

