ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 3
ηε Νέα κύξλε θαη ζηελ Αίζνπζα Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζήκεξα ηελ 15/11/2011 εκέξα Σξίηε
θαη ώξα 19:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο ηνπ Γήκνπ
Νέαο κύξλεο, θαηόπηλ πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηήο Αληηδεκάξρνπ θ. Πνιύδσξνπ πξίγνπ,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν. 3852/2010.
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ΤΡΗΓΟ ΠΟΛΤΓΩΡΟ
ΑΛΣΗΝΣΕΖ ΚΤΡΗΑΚΖ
ΚΑΡΑΛΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ
ΗΟΡΓΑΝΟΠΟΤΛΟ ΔΤΘΤΜΗΟ
ΚΤΡΟΤΓΖ ΘΔΟΓΩΡΟ
ΓΟΤΒΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ
ΓΑΣΗΟ ΓΖΜΖΣΡΖ
ΓΔΓΔΡΖ ΑΝΑΣΑΗΟ
ΥΑΣΕΖΑΝΓΡΔΟΤ ΡΔΑ
ΠΔΡΑΘΩΡΑΚΖ ΝΗΚΖΣΑ
ΜΔΣΑΞΑ ΓΔΩΡΓΗΟ
ΠΑΤΛΗΓΖ ΑΥΗΛΛΔΑ
ΟΗΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟ ΜΗΥΑΛΖ
ΛΟΤΚΑΣΟ ΑΝΓΡΔΑ
ΣΟΤΝΖ ΝΔΟΚΛΖ
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΦΗΛΗΠΠΟ
ΚΟΤΛΑΣΟ ΗΩΑΝΝΖ
ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ΝΗΚΑ ΑΝΑΣΑΗΑ
ΩΕΟ ΖΛΗΑ
ΚΑΡΑΒΑΝΑΚΖ ΜΗΥΑΛΖ
ΛΑΚΑΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ
ΚΑΗΜΖ ΓΖΜΖΣΡΖ
ΕΑΝΟΤ ΔΛΛΖ
ΥΑΪΚΑΛΖ ΗΩΑΝΝΑ
ΣΑΣΑΡΩΝΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΖ
ΚAΚΚΑΪΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
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ΚΟΤΣΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ
ΑΛΠΔΝΣΕΟ ΓΑΒΡΗΖΛ
ΑΒΑΚΗΑΝ ΟΝΗΚ
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΥΡΖΣΟ
ΘΔΟΓΩΡΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ
ΥΡΤΟΥΟΪΓΟΤ-ΚΑΝΑΚΖ ΡΑΝΗΑ
ΛΑΜΠΗΓΩΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ
ΦΤΚΖΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 76 ηνπ Ν. 3852/2010, θαζώο ζε ζύλνιν 36 κειώλ παξεπξέζεθαλ 27 κέιε, ν Πξόεδξνο θ. πξίγνο
Πνιύδσξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, εηζεγνύκελνο ηα δύν ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:
Θέκα 1ν: Ο Πξόεδξνο εηζεγήζεθε ην Σερληθό Πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ Νέαο κύξλεο γηα ην έηνο 2012,
όπσο απηό απνθαζίζηεθε από ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο αθνύ
έιαβαλ ππόςε ηνπο ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πξνρώξεζαλ ζε εξσηήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο. Μεηά από

δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έγηλαλ νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο, ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πξνρώξεζαλ
ζε ηνπνζεηήζεηο:
Ο Κνο Γνπβήο αλέθεξε ηελ πιήξε ζπκθσλία ηνπ γηα ηε δεκηνπξγία Πνδειαηνδξόκσλ ζηελ πόιε,
ηνλίδνληαο παξάιιεια ηελ αλάγθε επέθηαζεο ηνπ δηθηύνπ Πνδειαηνδξόκσλ ηεο πόιεο καο.
Ο Κνο Γάηζηνο αλαθέξζεθε ζηελ αλάγθε ν δήκνο Νέαο κύξλεο λα πξνρσξήζεη άκεζα ηηο παξεκβάζεηο
ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη πνηόηεηαο δσήο όπσο ε αλαθύθισζε ραξηηνύ, ιαδηνύ, βηνκάδαο θ.η.ι., κε
θύξηα θαηεύζπλζε ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο πόιεο καο, πνπ απνηεινύλ
ππιώλεο εύθνιεο αθνκνίσζεο ηέηνησλ δηαξζξσηηθώλ αιιαγώλ ζηνλ ηξόπν δσήο.
Ο Κνο Καθθατδεο αλαθέξζεθε ζηελ αλάγθε λα δξνκνινγήζεη ηηο εμειίμεηο ν Γήκνο Νέαο κύξλεο
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνύλ νη απαξαίηεηεο δνκέο γηα παηδηά κε εηδηθέο δεμηόηεηεο, όπσο ζρνιεία,
θ.η.ι..
Ο Κνο Αιηηληδήο έζεζε ζαλ ζέκα ηελ αλάπιαζε ηεο πιαηείαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ δηαζηαύξσζε ησλ νδώλ
Σξαιιέσλ θαη Μ. Αιεμάλδξνπ.
Οη Κνη Οηθνλνκόπνπινο θαη Σζνύλεο επεζήκαλαλ ηελ αλάγθε επέκβαζεο ζην Άιζνο Νέαο κύξλεο γηα
ηε βειηίσζε ησλ δηαδξνκώλ ηνπ πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκηέο ιόγσ ησλ βξνρώλ θαη ηεο, πξάγκαηη, κεγάιεο
ρξήζεο ηνπο. Αξθεηά από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πξνρώξεζαλ ζε παξαηεξήζεηο γηα επηκέξνπο ηερληθά
ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζεκεία ηεο πόιεο καο, αιιά θαη ηελ αλάγθε αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ γηα ηελ
αμηνπνίεζε θσηνβνιηατθσλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο.
Ο Κνο Σζαηζαξσλάθεο δήηεζε ηελ αλάπιαζε ηνπ ρώξνπ ζηελ νδό Ηθνλίνπ & Καιιηπόιεσο θαζώο θαη
ζηελ νδό Μπθάιεο.
Ζ Κα Λαζθαξίδνπ αλαθέξζεθε ζηελ αλάγθε βειηίσζεο ησλ θακαξηληώλ ηνπ Άιζνπο.
Ο Κνο Παπαδόπνπινο δηαηύπσζε ηελ αλάγθε λα αμηνπνηήζεη ν Γήκνο Νέαο κύξλεο ηηο αλαλεώζηκεο
πεγέο ελέξγεηαο αιιά θαη λα παξέκβεη ζηελ πεξηνρή Γέγιεξε.
Ζ Κα Υατθάιε δήηεζε ηε βειηίσζε ηνπ θσηηζκνύ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ ηνπ Γήκνπ Νέαο
κύξλεο.
Ο Κνο Ηνξδαλόπνπινο απεύζπλε εξώηεκα γηα ην πόηε ζα γίλεη ε Μειέηε γηα ηε κνλνδξόκεζε ηεο Κσλ.
Παιαηνιόγνπ θαη ηελ παξέκβαζε ζηελ νδό Οκήξνπ.
Ζ Κα Νίθα αλαθέξζεθε ζηελ αλάγθε λα απειεπζεξσζνύλ άκεζα ηα πεδνδξόκηα γηα λα δηεπθνιύλνληαη νη
πεδνί θαη ηα ΑκΔΑ, ελώ ν Κνο Παπαδόπνπινο ζεσξεί ηεξάζηηα ζπκβνιή ηνπ Γήκνπ ηελ πεδνδξόκεζε
ησλ δξόκσλ γύξσ από ηα ζρνιεία.
Σέινο ν Κνο Παπιίδεο αλέθεξε ηελ αλάγθε λα βειηησζνύλ ηα νδνζηξώκαηα ζε ζεκεία πνπ ππάξρνπλ
θξεάηηα νκβξίσλ πδάησλ, ελώ έγηλε θαη αλαθνξά από άιιν κέινο γηα ηελ θαηαζθεπή απνηεθξσηήξα ζην
λεθξνηαθείν.
Αθνύ ιήθζεθαλ ππόςε όιεο απηέο νη παξαηεξήζεηο, ε Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο ελέθξηλε νκόθσλα ην
Σερληθό Πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ Νέαο κύξλεο γηα ην έηνο 2012, όζνλ αθνξά ζηηο πνιηηηθέο θαη ηνπο
ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζα αλαπηπρζεί.
Θέκα 2ν: ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο παξνπζίαζε ηελ πξόηαζε γηα ηνλ Καλνληζκό Μηζζώζεσλ θαη
πλδξνκώλ Αζινπκέλσλ ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Νέαο κύξλεο. Γελ ππήξμε θαλέλα
νπζηαζηηθό ζρόιην ή παξαηήξεζε επί ηνπ ζέκαηνο, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη ηελ ζεηηθή άπνςε ηεο
Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο όζνλ αθνξά ζηε ζρεηηθή εηζήγεζε.

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ
ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΤΡΗΓΟ ΠΟΛΤΓΩΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

