
[1] 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                      
      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 9οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 9/2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
ΘΔΜΑ: Έγθρησε κειέτες κε τίτιο : «Προσβάσηκες Παραιίες Δήκοσ 
Τροηδελίας-Μεζάλωλ» 
 
 
 
 

 
ήκεξα ηελ 4ε Ματνπ  2020 εκέξα Γεπηέξα θαη  από θαη 18:30 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε 
κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ 
Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο ΠΝΠ «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο 
ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο 
πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ», θαηόπηλ ηεο ππ’αξηζκ.1613/30-4-20 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Γ..,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, 
δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ21, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόντες      

 
1) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Καξαγηάλλεο 
Κσλ/λνο ,5.) Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,6.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 7.))νύρια ηπιηαλή  
,8.)Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια,9.)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 10.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 
11.)Αλδξένπ Υξπζνύια,12.) Λαδάξνπ Κσλ/λνο. 13.)  Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,14.) 
Θενδσξνπνύινπ νθία,15.) Καξλέδεο ππξίδσλ ,16.) Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,17.)  νύριαο 
σηήξηνο,18.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο, 19.)Μέιινο Ησάλλεο (απνρώξεζε ζην 2ν ζέκα), 20.) 
ακπάλεο Γεκήηξηνο,21) Αζαλαζίνπ άββαο 
 
 

 
Απόντες 
Οπδείο 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάλης Υρ. πσρίδων, Παρών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παρόντες  
1) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,3.)Λαδάξνπ 
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο (παξώλ από 2ν ζέκα), 4.)Νηάλνο Αζαλάζηνο, Κ.Σξνηδήλνο 
(παξώλ από 2ν ζέκα) 
Απόντες 
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1.)  Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 2.)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,3.)Κνηδηάο ηακάηηνο, 
Κ.Σαθηηθνύπνιεο,4.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,5.) Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ 
Φαλαξίνπ,6.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά.) 
 
 
Σα ειεθηξνληθά πξαθηηθά ηεο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο 
Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο 
 
 
  Αριθμός Θέματος: 2ο Ζ/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 81/2020 
 
ΘΔΜΑ: Έγθρησε κειέτες κε τίτιο : «Προσβάσηκες Παραιίες Δήκοσ 
Τροηδελίας-Μεζάλωλ» 
 
 
Ο Πξόεδξνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ.Λίηζα ν νπνίνο  έζεζε ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ 
δηαβηβάδνληαο ειεθηξνληθά ζηνπο παξόληεο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηα θάησζη 
 
«Κύριε Πρόεδρε,                       
Λαμβάνοντας σπόυη: 
1. Το άρθρο 65 τοσ Ν. 3852/2010, 
2. Το Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι),   
 

 
 
                   ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΘΕΜΑΣΟ ΜΕ ΥΕΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
Η σπ αριθ. 19/20 μελέτη τοσ θέματος, προϋπ/σμού 111.662,00 εσρώ τοσ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 
της Δ/νσης Τετνικών Έργφν Π.Ε Πειραιώς & Νήσφν της Περιυέρειας Αττικής 
Στετικά: 
Μελέτη (19/2020) 
Διαβιβαστικό 

 
 

ΕΙΗΓΟΤΜΕΘΑ 
 
την έγκρισή της 
 
 
 
Παξαθαιείζζε γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο». 
 
Ο θ. Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο δήισζε: «Κε πξόεδξε,  
Πξνηείλσ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο γηα λα πξνζθνκηζζεί: 
1) έγθξηζε ηεο Κηεκαηηθήο Υπεξεζίαο  
2) Έγθξηζε ηεο Αξραηνινγίαο Δλαιίσλ 
3) Απαιιαγή ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ  
4) ηερληθή κειέηε (ζρέδηα θαηαζθεπήο) 
5) Να ελεκεξσζεί ην ΓΣ κε πνηα Φ.Δ.Κ. έρνπλ εγθξηζεί νη νξηνγξακκέο αηγηαινύ Παξαιίαο. 
6) Δάλ έρνπλ ζπληειεζζεί νη πξάμεηο αλαινγηζκνύ θαη απνδεκίσζεο γηα ηελ δώλε παξαιίαο 
γηα εμαζθάιηζε θαηαπάηεζεο ηδηνθηεζίαο. 
7) Απνηύπσζε ζε πξνβνιή ΔΓΣΑ 87 ηεο παξέκβαζεο ε εκθάληζε ζηνλ νξζνθσηνράξηε ηνπ 
θηεκαηνινγίνπ γηα λα γλσξίδνπκε  ηελ ζέζε ηνπ έξγνπ.  
8) Βεβαίσζε γηα ηνλ ραξαθηήξα ηεο έθηαζεο 
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Όιεο νη αλαθεξόκελεο  εγθξίζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα έληαμε ζην πξόγξακκα θαη γηα ηελ 
εθηέιεζε έξγνπ θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ λνκηκόηεηα ηεο απόθαζεο πεξί έγθξηζεο ηεο 
κειέηεο.  
Παξαθαιώ λα απνζηέιινληαη νη κειέηεο θαη όρη κόλν ην δηαβηβαζηηθό. Τη ελεκέξσζε κπνξεί 
λα έρνπκε κόλν κε ην δηαβηβαζηηθό». 
 
Ο θ. Λίηζαο απάληεζε: «Σην ζπγθεθξηκέλν ζέκα νθείινπκε λα απαληήζνπκε γηα ηελ έγθξηζε 
ηεο κειέηεο θαη ηελ απνδνρή ηεο, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί από ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο ηεο 
Αληηπεξηθέξεηαο. Απηά πνπ ξσηάηε αθνξνύλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ζα ζπδεηεζνύλ από 
ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πξηλ ηελ πξνθήξπμή ηνπ». 
 
Ο θ. Καξαγηάλλεο απαληώληαο δήισζε: «Κύξηε Λίηζα δελ ηα γλσξίδεηαη θαιά ηα ζέκαηα. 
Θέιεηε λα θαηαξγήζεηε ηνπο κειεηεηέο. Θα καο βάιεηε λα ιάβεη παξάλνκε απόθαζε ην 
δεκνηηθό ζπκβνύιην ρσξίο λα έρνπλ εγθξηζεί έξγα εληόο ηνπ αηγηαινύ ή λα θαηαπαηνύληαη 
ηδηνθηεζίεο. Θα δεκνπξαηήζεηο ρσξίο εγθξίζεηο; Μάζε ινηπόλ όηη απηή είλαη κειέηε ηεπρώλ 
δεκνπξάηεζεο θαη γηα λα είλαη πιήξεο απαηηείηαη ηερληθή κειέηε θαη αδεηνδνηήζεηο. Δάλ δελ ην 
μέξεηο ξώηα λα κάζεηο. Γελ είλαη θαθό λα καζαίλεηε». 

 

 
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, 
 

Σν Γ.. αθνύ έιαβε ππόςε: 

 

1)Σελ εηζήγεζε ηνπ θ. Λίηζα 
2)Σηο Γηαηάμεηο ησλ Ν. 3463/2006 θαη 3852/2010 

 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η 

 

Καηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηελ  19/2020  κειέηε κε ηίηιν : «Πξνζβάζηκεο Παξαιίεο Γήκνπ 
Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ», ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ έξγσλ ηεο Π.Δ.Π.Ν. ζύκθσλα κε ην ππ αξηζ. 
165019/27-2-20  έγγξαθό ηνπο. 
Οη θ.θ. Καξαγηάλλεο Κ., Καξαγηάλλεο Γ., Λαδάξνπ Κ.& Αλδξένπ Υξ. ςήθηζαλ αλαβνιή ηνπ 
ζέκαηνο, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Κ. Καξαγηάλλε. 
Οη θ.θ. Παηνπιηάο θαη Αζαλαζίνπ ςήθηζαλ όρη. 
Οη θ.θ. Κεξακίδαο θαη Καξλέδεο ςήθηζαλ παξώλ. 
Ο θ. Παληειήο δελ απάληεζε ζην πξνβιεπόκελν ρξόλν. 
Ο θ. Μέιινο απνρώξεζε δηακαξηπξόκελνο γηα ηελ ρξνλνβόξα δηαδηθαζία  δηελέξγεηαο  ησλ 
δεκνηηθώλ ζπκβνπιίσλ πνπ έρεη επηιέμεη ε δεκνηηθή αξρή (κέζσ e-mail αληί ηειεδηαζθέςεσλ). 
 
 
                     

 
 

                   Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 81/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
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                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                    ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


