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     ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΞΗ 
«ΜΕΓΑΝΗΙ – Μαηί ςτο μζλλον» 
 

                                                   ΠΡΟ: Πρόεδρο Δημοηικού Συμβουλίου 

                                                                    Δήμου Μεγανηζίου 
 
 
Θζμα:  Πρόταση ζνταξης θεμάτων στην ημερήσια διάταξη άρθρο 67 Ν. 3852/10 
 
Κφριε Πρόεδρε, 

 Με αφορμι το τελευταίο Δθμοτικό Συμβοφλιο, ςασ επιςθμαίνουμε ότι το 

κζμα «Ενθμζρωςθ Δθμάρχου» ζχει να κάνει με κζματα του Διμου, τα οποία δεν 

προκαλοφν το ενδιαφζρον διευρυμζνθσ ςυηιτθςθσ, αφοφ δεν είναι ϊριμα κζματα 

για αποφάςεισ. Στθν ενθμζρωςι του ο κοσ Διμαρχοσ πρζπει να είναι προςεκτικόσ 

ςτθν διατφπωςθ των κζςεϊν του, χωρίσ προκλιςεισ και υπονοοφμενα, ϊςτε να 

αποφεφγεται θ ανάγκθ διευρυμζνθσ ςυηιτθςθσ. Διαφορετικά, είναι υποχρεωμζνοσ 

να τα φζρνει ωσ τακτικά κζματα, όπωσ προβλζπει εξάλλου ο νόμοσ.  

Ο κοσ Διμαρχοσ, με αφορμι τθν ενθμζρωςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, 

αναλϊνει το χρόνο ςε μια ανοφςια – κατά τθν άποψι μασ – περιγραφι μιασ 

κακθμερινότθτασ, προκειμζνου να εμφανίςει  κάποιο ζργο.  Για παράδειγμα, θ 

αλλαγι ελαςτικϊν ενόσ αυτοκινιτου, μπορεί να είναι ςθμαντικό κζμα για τθν 

κακθμερινότθτα του Διμου, όχι όμωσ για το Δθμοτικό Συμβοφλιο. Ίςωσ ο κοσ 

Διμαρχοσ, με αυτό τον τρόπο να αντιλαμβάνεται το ρόλο του ςτο Διμο. Αυτό δεν 

κα μασ ενοχλοφςε ιδιαίτερα, αν δεν το χρθςιμοποιοφςε παράλλθλα, για να  ανοίγει 

τεχνθζντωσ  διάφορα ηθτιματα με υπονοοφμενα, διαμορφϊνοντασ κάποιο κλίμα. 

Προφανϊσ,  αυτό το πράττει  μζςα από μια «κουτοπόνθρθ»  λογικι,  αφοφ 

ανοίγοντασ  ταυτόχρονα πολλά ηθτιματα, από τθ μία ικανοποιεί ζνα «κοινό» που 

ζρχεται να ακοφςει μόνο αυτά και από τθν άλλθ  δθμιουργεί εντυπϊςεισ για κζματα 

τα οποία    δφςκολα μποροφν να απαντθκοφν ι και να ςυηθτθκοφν  τεκμθριωμζνα, 

κάτω από τθν πίεςθ του χρόνου αλλά και του κανονιςμοφ του Δθμοτικοφ 

Συμβουλίου, που ςυνικωσ επικαλείςτε κε Πρόεδρε.  Αν υπάρχουν κζματα, ζχει τθν 

ευχζρεια από τον νόμο ο κοσ Διμαρχοσ, όπωσ προείπαμε,  να τα κζτει ςτθν 

θμεριςια διάταξθ και να τα ςυηθτοφμε.   

Θζλουμε λοιπόν  να ςασ δθλϊςουμε, κε Πρόεδρε, ότι όλα αυτά τα κζματα, 

που κατά τθν άποψι μασ ςκόπιμα ανοίγονται από τον κο Διμαρχο,  ςτθ προ 

θμεριςιασ διάταξθσ ςυηιτθςθ, εμείσ κα τα επαναφζρουμε ωσ τακτικά, ςτθν 

επόμενθ ςυνεδρία.   Ειςιγθςθ  για  αυτά κα είναι εκείνα τα οποία ζχει δθλϊςει ο 

κοσ Διμαρχοσ.  

Μετά από αυτά,  και ςφμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/10 , παρακαλοφμε 

να ςυγκαλζςετε το Δθμοτικό Συμβοφλιο με τα παρακάτω κζματα:  
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1. Η διαχείριςθ των βοκρολυμάτων ςτο Μεγανιςι.   

    Το κζμα αυτό,  ενϊ ςυηθτιόνταν ςε προγενζςτερο Δθμοτικό 

Συμβοφλιο, ηθτικθκε από τον κο Πρόεδρο του ΔΣ και εμείσ το είχαμε 

αποδεχκεί,  θ αναβολι τθσ ςυηιτθςθσ, και θ επαναφορά του ςτο αμζςωσ 

επόμενο.  Μζχρι ςιμερα, παρότι είχατε δεςμευτεί ςε προθγοφμενο 

Δθμοτικό Συμβοφλιο, δεν το ζχετε επαναφζρει. Με τθν αίτθςι μασ αυτι, 

παρακαλοφμε να το κζςετε ςτθν θμεριςια διάταξθ, ωσ ςυνεχιηόμενο 

κζμα, με τθν αρχικι μασ ειςιγθςθ. 

 

2. Η διαχείριςθ, τα προβλιματα  και θ λειτουργία του ταχφπλοου 

ςκάφουσ του Διμου. 

Στθν ενθμζρωςι του ο κοσ Διμαρχοσ, ςτο προθγοφμενο Δθμοτικό 

Συμβοφλιο, ζκεςε μια ςειρά από κζματα για το ταχφπλοο ςκάφοσ του 

Διμου, αφινοντασ μάλιςτα «υπόνοιεσ» και ανοιχτά κζματα για τθν 

διαχείριςθ και τθν ςυντιρθςι του. Επίςθσ, εννζα χρόνια περίπου από 

τθν απόκτθςι του, για πρϊτθ φορά το ςκάφοσ, απουςιάηει από το Νθςί 

μασ, περιςςότερο από μία εβδομάδα και χωρίσ να γνωρίηουμε ακόμθ 

πόςο. Επιπλζον, ςτο προθγοφμενο Δ Σ, δεν απαντικθκε το ερϊτθμά μασ,  

για το ποιοσ διαχειρίηεται και ζχει τθν ευκφνθ λειτουργίασ του ςκάφουσ 

τουσ τελευταίουσ δφο μινεσ.  Για όλα αυτά, κεωροφμε ότι πρζπει να 

γίνει μία αναλυτικότερθ ςυηιτθςθ, χωρίσ εντυπωςιαςμοφσ  από τον κο 

Διμαρχο ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο.   

 

Μεγανιςι 24 Φλεβάρθ 2015  

 

Για τθ Δθμοτικι Παράταξθ 

«ΜΕΓΑΝΗΙ – Μαηί ςτο μζλλον» 

Οι Δθμοτικοί Σφμβουλοι 

1. Ηαβιτςάνοσ Ευςτάκιοσ 

2. Αυγερινόσ Γιϊργοσ 

3. Καββαδά Ζλλθ 

4. Κονιδάρθσ Παναγιϊτθσ 

5. Μάντηαρθσ Κωνςταντίνοσ 

 

 


