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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό 6/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου
Σήμερα την 29η του μηνός Ιουνίου έτους 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:30 μ.μ το Δημοτικό
Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Δήμου, στην Μελιβοία, ύστερα από
την 25/6/2009 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., Δήμου Μελιβοίας κ. Μπάτσικα Βασίλειο, προς
τα μέλη του συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 95 του Ν.3463/06, (Δ.Κ.Κ.) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα
της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 4ο .- Έγκριση μελέτης Κατασκευή Βιομηχανικού Δαπέδου στο Τ.Δ. Μελιβοίας

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μπάτσικας Βασίλειος, διαπίστωσε
ότι σε σύνολο δέκα τριών ( 13 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Αγγελής Δημήτριος

5.- Καλαγιάς Γρηγόριος

1.- Βαλάρης Γεώργιος

2.- Δημηνίκος Γεώργιος

6.- Λέτσιος Βασίλειος

2.- Ματράκης Απόστολος

3.- Κορτέσης Κων/νος

7.- Μπελιάς Αντώνιος

3.- Σφυρής Αχιλλέας

4.- Κρεμαστάς Βασίλειος

8.- Μπάτσικας Βασίλειος

4.- Τσαρούχας Αντώνιος
5.- Τσιντζιράκος Βασίλειος

Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνιος και οι Πρόεδροι των
Δημοτικών Διαμερισμάτων Μελιβοίας κ. Περδίκης Παναγιώτης, Σκήτης κ. Ζιμπής Κων/νος,
Σωτηρίτσας κ. Τσιάρας Σωτήριος και Σκλήθρου Σακαρέλος Βασίλειος.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Δήμου Δημηνίκος Αντώνιος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στο σημείο αυτό ζήτησε από τον Πρόεδρο και έλαβε το λόγο ο Δήμαρχος και είπε:
Αγαπητοί συνάδελφοι γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια μεταξύ μας και ξέρουμε ο καθένας τι
άνθρωποι ήμαστε και πως λειτουργούμε.
Την εβδομάδα που μας πέρασε συνέβη ένα γεγονός που δεν ήταν από τα καλύτερα στην δική
μου θητεία ως Δήμαρχος.
Υπήρξε μια παρεξήγηση με τον δημοτικό σύμβουλο κ. Βασίλειο Κρεμαστά και θεωρώ ότι η
δική μου αντίδραση δεν ήταν η πρέπουσα. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες τι ειπώθηκε μεταξύ μας,
στέκομαι μόνο στην δική μου συμπεριφορά απέναντί του.
Σε όλο το Σώμα και στους παραβρισκόμενους στην αίθουσα σήμερα εδώ, θέλω να του ζητήσω
συγνώμη για την συμπεριφορά μου. Και επαναλαμβάνω ότι δεν ήταν πρέπον συμπεριφορά
Δημάρχου.
Για θέματα συνεργασίας ή το πώς μπορούμε να δούμε κάποια ζητήματα ο καθένας από την
μεριά του για την αυτοδιοίκηση, είναι θέματα άλλα, τα οποία κρίνονται πολιτικά.
Στην συνέχεια το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και ενημέρωσε το σώμα για μία αίτηση του
Συλλόγου των Επαγγελματιών του Δήμου, σχετική με αυθαίρετη πώληση προϊόντων από
μικροπωλητές στα παράλια.
Στην συνέχεια ζήτησε από τον Πρόεδρο και έλαβε το λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος Κρεμαστάς
Βασίλειος και είπε:
Κ. Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι.
Πράγματι υπήρξε μία παρεξήγηση ανάμεσα σε εμένα και τον κ. Δήμαρχο.
Με λύπησε το γεγονός, επειδή ξέρω τις αρχές μου και ξέρω πολύ καλά πως λειτουργώ και έχω
μάθει διαφορετικά ως προσωπικότητα και διαφορετικά ως δημοτικός σύμβουλος. Σαν άτομο
εκτιμώ όλο τον κόσμο, σαν δημοτικός σύμβουλος μπορεί να έχω με κάποιους ορισμένες διαφορές.
Με κανέναν δεν αστειεύτηκα ποτέ, σε μένα το κάνανε, μου δημιούργησαν πρόβλημα στο έργο
μου ως αντιδήμαρχος αλλά δεν με πειράζει.
Επειδή δεν μπορούσα να λειτουργήσω όπως έχω μάθει ως δημοτικός σύμβουλος, έθεσα στον κ.
Δήμαρχο την παραίτησή μου από την θέση του αντιδημάρχου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
κ. Πρόεδρε επειδή θέλω να λειτουργήσω όπως έχω μάθει ως δημοτικός σύμβουλος να
λειτουργώ, και να λέω ελεύθερα την γνώμη μου, θέτω τον εαυτό μου ως ανεξάρτητο δημοτικό
σύμβουλο για το επόμενο διάστημα της θητείας μου και δηλώνω ότι θα είμαι συμπαραστάτης σε
όλες τις αποφάσεις που θα είναι για το καλό του Δήμου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μου επιτρέψετε από την σημερινή συνεδρίαση να αποχωρήσω.
Στο σημείο αυτό αποχώρησαν από την αίθουσα συνεδρίασης και ώρα 19:45 οι δημοτικοί
σύμβουλοι Κρεμαστάς Βασίλειος και Καλαγιάς Γρηγόριος.
Θέμα 4ο .- Έγκριση μελέτης Κατασκευή Βιομηχανικού Δαπέδου στο Τ.Δ. Μελιβοίας
Αριθμ. Αποφάσεως 64/2009
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε η μηχανικός του Δήμου Μπαρτζώκα
Αθανασία και είπε τα εξής:
Μετά από έγγραφό μας, η ΤΥΔΚ σύνταξε την υπ΄ αριθ. 243/09 μελέτη για το έργο «Κατασκευή
Βιομηχανικού δαπέδου στο Τ.Δ. Μελιβοίας» με συνολικό Π/Υ 12.220,00 Ευρώ. Το έργο
αποσκοπεί στην επίστρωση των πεζοδρομίων που κατασκευάστηκαν κατά μήκος του παραλιακού
δρόμου με βιομηχανικό δάπεδο. Η εργολαβία των «Αναπλάσεων Χώρων» προέβλεπε την
κατασκευή πεζοδρομίων χωρίς όμως την επίστρωσή τους από πλάκες ή σταμπωτό ή βιομηχανικό
δάπεδο κλπ. Η κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου ολοκληρώνει το έργο μιας και καθίσταται
αδύνατον η επίστρωση να γίνει από τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων που είχαν πρόσωπο στα
πεζοδρόμια, όπως 0αρχικά είχε προβλεφθεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.1418/84 και το άρθρο 103 παρ. 2 του Ν. για μικρά έργα
μέχρι ποσού 10.271,46 + ΦΠΑ , αρμόδιο όργανο για την ανάθεση του έργου είναι η Δημαρχιακή
Επιτροπή.
Εισηγούμαι να εγκρίνετε την μελέτη «Κατασκευή Βιομηχανικού δαπέδου στο Τ.Δ. Μελιβοίας»
με συνολικό Π/Υ 12.220,00 Ευρώ και την οριστική ένταξη του έργου αυτού στο πρόγραμμα
ΘΗΣΕΑΣ με πίστωση ποσού 12.220,00 Ευρώ, ώστε να προχωρήσουμε στην διαδικασία της
ανάθεσης του έργου.
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της μηχανικού και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 243/2009 μελέτη για το έργο «Κατασκευή Βιομηχανικού δαπέδου στο
Τ.Δ. Μελιβοίας» με συνολικό Π/Υ 12.220,00 Ευρώ
2. Εγκρίνει την οριστική ένταξη του έργου «Κατασκευή Βιομηχανικού δαπέδου στο Τ.Δ.
Μελιβοίας» στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και το ποσό με τη χρηματοδότηση 12.220,00 Εύρω.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
Ο Πρόεδρος
Ο Δήμαρχος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη του δημοτικού Συμβουλίου
Μπάτσικας Β.

Γκουντάρας Α.

Δημηνίκος Α.
Αγγελής Δημήτριος
Δημηνίκος Γεώργιος
Κορτέσης Κων/νος

Λέτσιος Βασίλειος
Μπελιάς Αντώνιος

