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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 7ης/ 23-7-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 3ο ΕΗΔ:

Εξέταση αιτήματος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μελιβοίας «Ο
Όμηρος» για την υιοθέτηση κοινοχρήστων χώρων και περιοχών
φυσικού κάλλους της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας.

Στην Αγιά, σήμερα 23 Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 (7:00μμ.), στην
αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9870/19-7-2014
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους
Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Καλαγιάς Γρηγόριος
8. Λέτσιος Βασίλειος
9. Μαρούδας Ρίζος
10. Μαυρογιάννης Αντώνιος
11. Μπελιάς Αντώνιος
12. Σιμούλης Θωμάς
13. Σμυρλής Βασίλειος
14. Σουλιώτης Θεόδωρος
15. Στάθης Νικόλαος1
16. Συρακούλης Γεώργιος
17. Τσαγκάλης Αντώνιος2
18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες
19. Βαλάρης Γεώργιος
20. Βόγιας Δημήτριος
21. Καψάλης Βασίλειος
22. Κουτσαντάς Βασίλειος
23. Μπάτσικας Βασίλειος
24. Ξαφάρας Χρήστος
25. Πατσάς Κυριάκος
26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
1
2

Αποχώρησε πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.
Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς),
Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), Πλατής
Βασίλειος (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης, οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης, Παπακώστας Δημήτριος,
Ντελής Αλέξανδρος και Γκαλιάκης Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε
ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 3ο ΕΗΔ:

Εξέταση αιτήματος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μελιβοίας «Ο
Όμηρος» για την υιοθέτηση κοινοχρήστων χώρων και περιοχών
φυσικού κάλλους της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας.

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 και το εισηγήθηκε ο Δήμαρχος, κ. Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Στη Μελιβοία μετά από πολλά χρόνια ξαναδημιουργήθηκε ένας σύλλογος με την
επωνυμία: ‘Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μελιβοίας «Ο Όμηρος»’, στον οποίο
συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας. Η πρόταση που
έχουν καταθέσει τα μέλη του Συλλόγου για την υιοθέτηση κοινοχρήστων χώρων και
περιοχών φυσικού κάλλους είναι μια πρόταση πρωτοποριακή για την Ελλάδα, αλλά
σ’ άλλες Ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζεται ευρέως. Η συζήτησή της κρίνεται
κατεπείγουσα διότι τα μέλη του Συλλόγου έρχονται σε επαφή με τον πολύ κόσμο
τώρα το καλοκαίρι στους παραλιακούς οικισμούς της Τοπικής Κοινότητας
Μελιβοίας. Σας παραθέτω την πρόταση του Συλλόγου.
«Μελιβοία 22/7/2014
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μελιβοίας
ο « ΟΜΗΡΟΣ»

ΠΡΟΣ
το Τοπικό Συμβούλιο Μελιβοίας
και το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς

ΘΕΜΑ: «Υιοθέτηση κοινόχρηστων χώρων, αιγιαλού και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους.»
- Αξιότιμοι κύριοι σύμβουλοι παρακαλούμε θερμά να μας δώσετε την δυνατότητα ως
φορέας πολιτισμού που είμαστε, να αναπτύξουμε δράσεις σε συνεργασία με πολίτες
και επαγγελματίες της περιοχής της Δ.Ε Μελιβοίας υιοθέτησης κοινόχρηστων
χώρων, αιγιαλού και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Η δραστηριότητα θα
αναπτύσσεται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου (Τ.Υ γραφείο Αγροτικής
ανάπτυξης κ.λ.π) και την τοπική κοινότητα Μελιβοίας.
- Μεμονωμένοι πολίτες ,ή ομάδες πολιτών, ή επιχειρηματίες της περιοχής, ακόμη και
φορείς του δημοσίου θα μπορούνε με τις οδηγίες και την επίβλεψη μας να υιοθετούν
τους παραπάνω χώρους και να προσφέρουν στον καλλωπισμό, στην προστασία και
στην ανάπτυξη τους.
Για παράδειγμα θα μπορεί ένας επαγγελματίας να υιοθετήσει ένα πάρκο, ένα χώρο
πρασίνου, και να αναλάβει το πότισμα, το κούρεμα και λοιπές δραστηριότητες.
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Αυτός θα επιβραβεύεται με την καταχώρηση του στο site του συλλόγου μας ως ένας
επαγγελματίας ο οποίος προσφέρει στην τοπική κοινωνία εθελοντικά.
Είναι ένας θεσμός που είναι ανεπτυγμένος αρκετά σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και
πιστεύουμε πως αποτελεί μια πρόταση μεγαλύτερης συμμετοχής των πολιτών με τα
κοινά .
Ο Πρόεδρος
Ευάγγελος Κρανιώτης»
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας γνωμοδότησε θετικά για την
πρόταση του Συλλόγου, με την υπ’ αριθμ.11/2014 απόφαση του, κρίνοντας ότι η
υιοθέτηση των κοινοχρήστων χώρων θα βοηθήσει αποφασιστικά στον καλλωπισμό,
στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη της περιοχής.
Για όλα τα παραπάνω και με δεδομένο ότι όλες οι ενέργειες θα γίνονται σε
συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, ζητάμε την θετική ανταπόκριση
του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρόταση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μελιβοίας
«Ο Όμηρος».
Ακολούθησαν τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας: «Λαϊκή
Συσπείρωση», κ. Ρίζος Μαρούδας, είπε στην τοποθέτησή του: «Αγαπητοί συνάδελφοι
δεν ξέρω αν όλα αυτά σας ακούγονται καινοτόμα, αλλά ας δούμε την ουσία. Καταρχήν
η υπόθεση των κοινόχρηστων χώρων είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, του Δήμου,
των μηχανισμό του, των Υπηρεσιών του, δηλαδή να παραμένουν καθαροί, να είναι
προσεγμένοι κλπ. Γι’ αυτό υπάρχουν οι Δήμοι. Δεν θα βάζουμε μπροστά Συλλόγους και
ιδιώτες για να καλύπτουν τις αδυναμίες του Δήμου. Το πράσινο, οι πλατείες κα είναι
στις υποχρεώσεις του Δήμου. Ορισμένα πράγματα πρέπει να αντιμετωπίζουμε
σοβαρότερα. Εμείς θα καταψηφίσουμε».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας: «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία», κ. Αθανάσιος Τριανταφύλλου Αθανάσιος, είπε στην
τοποθέτησή του: «Συμφωνώ με τα λεγόμενα του κου Μαρούδα και θα καταψηφίσω».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας: «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία», κ. Αντίγονος Βατζιάς, είπε στην τοποθέτησή του: «Συμφωνώ
με τα λεγόμενα του κου Μαρούδα και δηλώνω ‘παρών’».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,
- το με αριθμό πρωτοκόλλου 9889/21-7-2014 αίτημα - πρόταση του
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μελιβοίας «Ο Όμηρος»,
- τη απουσία του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας,
- τη δήλωση του δημοτικού συμβούλου κου Αθανασίου Τριαντάφυλλου ότι δεν
συμφωνεί με τη συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος,
- την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ρίζου Μαρούδα, Αθανασίου
Τριαντάφυλλου που καταψήφισαν και του δημοτικού συμβούλου κ. Αντίγονου
Βατζιά που δήλωσε «παρών»,
και μετά από συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
Σελίδα 3 από 4

: 26-

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει το με αριθμό πρωτοκόλλου 9889/21-7-2014 αίτημα – πρόταση του
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μελιβοίας: «Ο Όμηρος», για υιοθέτηση κοινοχρήστων
χώρων και περιοχών φυσικού κάλλους της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας, σε
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και το Συμβούλιο της Τοπικής
Κοινότητας Μελιβοίας, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της
παρούσας.
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ρίζος Μαρούδας και Τριαντάφυλλου
Αθανάσιος που καταψήφισαν και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αντίγονος Βατζιά που
δήλωσε «παρών», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της
παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 120/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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