
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                              ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ                                                    
ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 
 
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 2/2020 
πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 
 
ΘΔΜΑ: Λήςε  απόθαζεο γηα ζρέδην θαη ηξόπνπο δξάζεο κε ζθνπό ηελ ηνπξηζηηθή 
αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηεο  Γ.Δ.. Μεζάλσλ  
 
 
ηελ Λνπηξόπνιε Μεζάλσλ  θαη ζην  Πνιηηηζηηθό Κέληξν Μεζάλσλ  ζήκεξα  ηελ 26ε ηνπ κήλα 
Φεβξνπαξίνπ  ηνπ έηνπο 2020, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε  θαη ώξα 17:30 κκ. ζπλήιζε ζε 
δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ, κεηά  από ηελ  
αξηζ. 809/21--2-2020 έγγξαθε  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ,  πνπ επηδόζεθε ζε 
θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηα άξζ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) 
θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ 
βξέζεθαλ παξόληα 20, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παξόληεο 
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο, 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο 
,5.) Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,6.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 7.))νύρια ηπιηαλή  ,8.)Μέιινο 
Ησάλλεο,9.)Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια (απνρώξεζε ζην 18ν Ζ.Γ), 10.)Παηνπιηάο  
Κσλζηαληίλνο, 11.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 12.)Αλδξένπ Υξπζνύια,13.) ακπάλεο Γεκήηξηνο. 
14.)  Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,15.) Θενδσξνπνύινπ νθία,16.) Καξλέδεο ππξίδσλ ,17.) 
Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,18.) Αζαλαζίνπ άββαο (απνρώξεζε ζην 18ν ζέκα Ζ.Γ.),19.) νύριαο 
σηήξηνο,20.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο. 
 
 
 
Οη θ.θ. Καξαγηάλλεο Κ., Παηνπιηάο Κ., Παληειήο Β., ακπάλεο Γ. & Καξαγηάλλεο Γ. 
απνρώξεζαλ ζηα: 1ν ,2ν  & από 18ν  ζέκα (Ζ.Γ.) έσο θαη ηέινο ζπλεδξίαζεο. 
 
Οη θ.θ.Κεξακίδαο Γ., Αλαζηαζηάδεο Γ. & Καξλέδεο π. απνρώξεζαλ κεηά ην πέξαο ησλ 
ζεκάησλ πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο. 
 
Απόληεο 
1.)Λαδάξνπ Κσλ/λνο 
 
 

Β.- ΓΗΜΑΡΥΟ:  Πνιιάιεο Υξ. ππξίδσλ , Παξώλ. 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ:  
1) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,3.)Λαδάξνπ 
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,4.) . Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 
 
 
 
 



 
ΑΠΟΝΣΔ:  
1.)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,2.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο, 3.) Κνηδηάο ηακάηηνο, 
Κ.Σαθηηθνύπνιεο,4.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,5.) Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ 
Φαλαξίνπ,6.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά.) 
 
 
 
 
Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθή Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κόιιηαο. 
 
 
  Αξηζκόο Θέκαηνο: 2ν ΠΡΟ-Η/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 33/2020 
 
ΘΔΜΑ: Λήςε  απόθαζεο γηα ζρέδην θαη ηξόπνπο δξάζεο κε ζθνπό ηελ ηνπξηζηηθή 
αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηεο  Γ.Δ.. Μεζάλσλ  
 
 
Ο Πξόεδξνο αθνύ εθθώλεζε ην δεύηεξν πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκα γλσξίδεη ζην ζώκα 

όηη ην παξόλ εηζάγεηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 67 παξ.7. ηνπ Ν 3852/2010,έπηηα από πξόηαζε ηνπ θ. Κ.Καξαγηάλλε 

   ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 παξ.6 ηνπ Κ.Γ.Κ. Ν3463/06 γηα λα ζπδεηεζεί ζέκα 

σο θαηεπείγνλ θαη λα ιεθζεί απόθαζε γηα απηό πξέπεη πξώηα λα απνθαζηζζεί από ηελ 

απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ όηη ην 

ζέκα είλαη θαηεπείγνλ. 

 

 ηε ζπλέρεηα θαιεί ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

  Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

Α Π Ο Φ Α  ΗΕ Δ Η : 

Οκόθσλα δέρεηαη ην ζέκα σο έθηαθην. 

ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. Κ. Καξαγηάλλε   ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ 
πκβνπιίνπ ηηο εμήο πξνηάζεηο, ζρεηηθέο κε ην εμεηαδόκελν ζέκα: 
1)Άκεζε ζύληαμε ηεο πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο από ηελ ΔΣΑΓ  κε αλαγξαθή θαη πνηνηηθώλ 
θξηηεξίσλ, πέξα ησλ νηθνλνκηθώλ θξηηεξίσλ, γηα αμηνπνίεζε ησλ ηακαηηθώλ πεγώλ. 
2)Τπέξ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ηδησηώλ επελδπηώλ  
3)Δλέξγεηεο γηα δηαγσληζκό γηα ην Κ.Λ.Α.Π (επόκελν βήκα) 
4)Ξεθάζαξε ηνπνζέηεζε ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηακαηηθώλ 
πεγώλ. 
5)ύζηαζε επηακεινύο επηηξνπήο γηα  ηα ηακαηηθά ινπηξά 
6)Δπηθαηξνπνίεζε παιαηόηεξεο απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ καξίλα 
Μεζάλσλ (ζρεηηθά κε ζπκκεηνρή ηδησηώλ) 
7)Δλέξγεηεο γηα έληαμε ζην ΠΔΠ Αηηηθήο ηνπ Φεθηαθνύ Ζθαηζηεηνινγηθνύ Μνπζείνπ ζηελ 
Λνπηξόπνιε Μεζάλσλ 
8)Αμηνπνίεζε ησλ Κξαηηθώλ Αθηλήησλ θαη ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ. 
   Ο θ. Κεξακίδαο δήισζε όηη ε πξνεγνύκελε δεκνηηθή αξρή είρε θηάζεη σο έλα ζεκείν ηελ 
επαλαιεηηνπξγία ησλ ηακαηηθώλ ινπηξώλ, ρξένο ηελ ζεκεξηλήο είλαη λα ην πξνρσξήζεη θαη 
εάλ είλαη δπλαηό λα ην νινθιεξώζεη. Πξνηείλεη ηελ ζύζηαζε επηακεινύο επηηξνπήο γηα ηελ 
αμηνπνίεζε ησλ ηακαηηθώλ ινπηξώλ θαη κε αλαινγηθή ζπκκεηνρή ηεο θάζε δεκνηηθήο 
παξάηαμεο. 
Ο θ. Γήκαξρνο αθνύ  δηεξσηήζεθε γηαηί δελ έγηλε δηαγσληζκόο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο 
ηνπ θ. Καξαγηάλλε, ηόληζε όηη ε ΔΣΑΓ πξνρσξάεη ηελ όιε δηαδηθαζία ,ε νπνία εάλ δελ 



νινθιεξσζεί ζε δύν ρξόληα ζα είλαη θαηαζηξνθή. Δπίζεο είπε όηη θαιό είλαη λα θξηζεί ε 
παξνύζα δεκνηηθή αξρή ζην ηέινο ηεο ηεηξαεηίαο θαη ηόληζε  όηη ππάξρεη δέζκεπζε κε ηελ 
ΔΔΣΑΑ λα κελ αλαθνηλσζεί ηίπνηε αθόκε. 
Ο θ. Παηνπιηάο αλέθεξε όηη δελ άθνπζε ηηο ζέζεηο ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο 
ησλ ινπηξώλ παξά αζάθεηεο. Δπίζεο  επί δεκαξρίαο Καξαγηάλλε ππήξμε  δηαγσληζκόο γηα ην 
club αλαπήξσλ, ν νπνίνο θαηέζηε άγνλνο γηα ηνλ ιόγν όηη δελ είρε παξζεί απόθαζε (ΦΔΚ) 
δηάζεζεο ηνπ θπζηθνύ πόξνπ (ινπηξώλ) θαη δελ ππήξμε ,εμαηηίαο απηνύ , ελδηαθέξνλ από ηνπο 
επελδπηέο.  
Ο θ. Αζαλαζίνπ είπε όηη δελ έρεη θακία εκπηζηνζύλε ζηνλ Γήκαξρν, ζπκθσλεί κε ηελ 
πξόηαζε ηνπ θ. Καξαγηάλλε, όηη ππάξρεη από ηελ αληηπνιίηεπζε πξόηαζε θαη δηάζεζε 
ζπλεξγαζίαο ρσξίο απνδνρή από ηελ δεκνηηθή αξρή θαη όηη αγσληά γηα ην κέιινλ ηεο 
ρεξζνλήζνπ Μεζάλσλ. Βαζηθή κέξηκλα ζα πξέπεη λα είλαη  ε επαλαιεηηνπξγία ησλ ινπηξώλ 
ζηα πξόηππα ηνπ Κάξινβη Βάξη. 
Ο θ. Παληειήο δηεξσηήζεθε πνηεο είλαη νη ζέζεηο ηεο λπλ δεκνηηθήο αξρήο ζρεηηθά κε κνληέιν 
ιεηηνπξγίαο ησλ ηακαηηθώλ ινπηξώλ (ηδηώηεο ή θξάηνο). 
Ο θ. Καξλέδεο δήισζε όηη ηα πξνβιήκαηα δελ ιύλνληαη από έλαλ αιιά από ηελ ζπλδξνκή 
όισλ. Δπίζεο όηη θαιό ζα ήηαλ λα απαξηίδεηαη  ε επηηξνπή γηα ηα ηακαηηθά ινπηξά θαη από κε 
δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο, αιιά από εζεινληέο δεκόηεο κε εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ηνπ 
αληηθεηκέλνπ. 
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ,  
 
 

 
              Α π ν θ α ζ ί δ ε η  

Καηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηελ πξόηαζε ηνπ ηέσο Γεκάξρνπ θ. Καξαγηάλλε ε νπνία έρεη σο 
εμήο: 
 

1)Άμεζη ζύνηαξη ηηρ ππόζκληζηρ ενδιαθέπονηορ από ηην ΕΤΑΔ  με αναγπαθή και ποιοηικών 
κπιηηπίων, πέπα ηων οικονομικών κπιηηπίων, για αξιοποίηζη ηων ιαμαηικών πηγών. 
2)Υπέπ ηηρ ζςμμεηοσήρ ηων ιδιωηών επενδςηών  
3)Ενέπγειερ για διαγωνιζμό για ηο Κ.Λ.Α.Π αναπήπων (επόμενο βήμα) 
4)Ξεκάθαπη ηοποθέηηζη ηων δημοηικών παπαηάξεων για ηην αξιοποίηζη ηων ιαμαηικών 
πηγών. 
5)Σύζηαζη επηαμελούρ επιηποπήρ για  ηα ιαμαηικά λοςηπά 
6)Επικαιποποίηζη παλαιόηεπηρ απόθαζηρ ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος για ηην μαπίνα 
Μεθάνων (ζσεηικά με ζςμμεηοσή ιδιωηών) 
7)Ενέπγειερ για ένηαξη ζηο ΠΕΠ Αηηικήρ ηος Ψηθιακού Ηθαιζηειολογικού Μοςζείος ζηην 
Λοςηπόπολη Μεθάνων 
8)Αξιοποίηζη ηων Κπαηικών Ακινήηων και ηηρ Κηημαηικήρ Υπηπεζίαρ ηος Δημοζίος. 
 
Μεηςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Σδηληέξε Αλδξέα, Μέιινπ Μαξία, Λεζηώηε ππξίδσλ. Μάγεηξα- Πάιιε 
Αλαζηαζία,6 Λίηζα Κσλ/λνπ, νύρια ηπιηαλή , Θενδσξνπνύινπ νθία & νύρια ση νη 
νπνίνη ςήθηζαλ ηελ πξόηαζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ ε νπνία έρεη σο εμήο: 
«Η αξιοποίηζη ηων πηγών είναι αναγκαία και επιηακηική για ηην σεπζόνηζο ηων Μεθάνων και 
καηόπιν ενημέπωζηρ από ηην ΕΤΑΔ θα ενημεπωθεί ηο  Δημοηικό Σςμβούλιο» 
 
Σελ πξόηαζε ηνπ θ. Καξαγηάλλε ςήθηζαλ νη θ.θ. Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο, & Υαηδίλαο Γεώξγηνο, 
Σελ πξόηαζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ ςήθηζαλ νη θ.θ. Λαδάξνπ Διεπζέξηνο,Παπιήο Ησζήθ. 
 
 

 
 
 
 



                        Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 33/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                    ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 


