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ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                             
ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟ ΖΙΣΑ        
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ 
 
                                                                        ΑΠΟΠΑΜΑ 

                            Από το πρακτικό αρ. 02/2020 ςυνεδρίαςθσ τθσ 29-10-2020 
                          ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΖΙΣΑ 

 
 

 
 

ΘΕΜΑ : « Τποβολή προτάςεων και απόψεων για το υπό κατάρτιςη Προςχζδιο Προχπολογιςμοφ του 
Δήμου Ζίτςασ, ζτουσ 2021 » 

 
τθν Ελεοφςα ςιμερα ςτισ  29 του μθνόσ Οκτωβρίου  του ζτουσ 2020,  θμζρα τθσ εβδομάδασ Πζμπτθ και 
ϊρα 18.00μ.μ., ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ θ «Δθμοτικι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ Διμου Ζίτςασ», 
κατόπιν τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ. 15300/15-10-2020 ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ του προζδρου, θ οποία επιδόκθκε 
νόμιμα και εμπρόκεςμα ςε όλα τα μζλθ τθσ επιτροπισ Διαβοφλευςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
76 του  Ν.3852/2010 και του άρκρου 78 του Ν.455/2018 και τουσ κανόνεσ δθμοςίευςθσ που ιςχφουν. Για τθ 
ςυνεδρίαςθ λιφκθκαν τα μζτρα που προβλζπονται από το Τπουργείο Εςωτερικϊν, για τθν αποφυγι 
διάδοςθσ του Κορωναιοφ (covid 19), ϊςτε θ ςυνεδρίαςθ να πραγματοποιθκεί δια περιφοράσ, και να 
ςυηθτθκοφν και κατατεκοφν προτάςεισ-απόψεισ των μελϊν επί του ανωτζρω κζματοσ τθσ θμεριςιασ 
διάταξθσ.  
Η ςυνεδρίαςθ πραγματοποιείται κατ’ επανάλθψθ τθσ προθγοφμενθσ ςυνεδρίαςθσ, που προβλεπόταν τθν 
Σρίτθ 27 Οκτωβρίου, και λόγω ζλλειψθσ απαρτίασ μετατοπίηεται τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, ςτον ίδιο 
τόπο και ςτθν ίδια ϊρα, παρόντοσ του Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου κ. Λιάκου Παναγιϊτθ, 
προζδρου τθσ Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ, του Δθμάρχου κ. Μιχαιλ Πλιάκου και του Αντιδθμάρχου 
Οικονομικϊν & Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Ζίτςασ κακϊσ και των κάτωκι φορζων και δθμοτϊν που 
αποτελοφν τα μζλθ τθσ Επιτροπισ:  
 

Α/α Α.  ΕΚΠΡΟΩΠΟΙ ΦΟΡΕΩΝ-ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΦΟΡΕΑ 
  

 Δ.Ε. ΕΚΑΛΗ  

1 ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ NAI 

2 ΑΔΕΛΦΟΣΗΣΑ ΛΙΓΟΨΙΝΩΝ «Η ΘΕΟΣΟΚΟ»  

 Δ.Ε. ΕΤΡΤΜΕΝΩΝ  

3 ΕΚΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ  

4 ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΚΛΗΜΑΣΙΑ-ΑΕΚ ΚΛΗΜΑΣΙΑ  

5 ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΛΙΟΤΡΗ  

 Δ.Ε. ΖΙΣΑ  

6 ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΝΕΩΝ ΖΙΣΑ NAI 

7 ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΖΙΣΑ  

 Δ.Ε. ΜΟΛΟΩΝ  

8 ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ –ΕΚΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΚΡΙΜΠΟΒΟΤ  

9 ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΡΑΝΙΣΑ  

10 ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟ ΤΛΛΟΓΟ ΧΙΝΚΑ NAI 

11 ΕΚΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΒΕΡΕΝΙΚΗ  

 Δ.Ε. ΠΑΑΡΩΝΟ  

12 ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ &ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2ου ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ  
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ΕΛΕΟΤΑ 

13 ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΒΟΤΝΟΠΛΑΓΙΑ  

14 ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΤ  

15 ΤΛΛΟΓΟ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΟΤΑ  

16 ΜΟΡ/ΚΟ & ΠΟΛ/ΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΝΕΩΝ & ΓΤΝΑΙΚΩΝ Κ.ΛΑΨΙΣΑ «Ο 
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ» 

NAI 

17 ΤΛΛΟΓΟ ΑΙΜΟΔΟΣΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΗΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΩΜΑΣΟ 
ΕΛΕΟΤΑ 

 

18 ΧΟΡΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΠΕΣΡΑΛΩΝΩΝ  

19 ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ «ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ» NAI 

20 ΕΞΩΡΑΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΑ «ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟ»  

21 Α.. ΘΤΕΛΛΑ ΕΛΕΟΤΑ  

22 ΣΟΕΒ ΚΡΤΑ-ΛΑΨΙΣΑ NAI 

23 ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ «ΠΑ ΑΛΜΤΡΟ ΒΟΤΝΟΠΛΑΓΙΑ» NAI 

24 ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΖΩΟΔΟΧΟΤ NAI 

   

 ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΤ ΖΙΣΑ  

25 ΓΟΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ NAI 

   

 Β. ΔΗΜΟΣΕ ΔΗΜΟΤ ΖΙΣΑ (9 δημότεσ)   

26 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΚΑΛΗ (ζνασ) Μπάρκασ Δθμιτριοσ-NAI 

27 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΤΡΤΜΕΝΩΝ (ζνασ)  Σςουμάνθσ τζφανοσ 

28 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΖΙΣΑ (ζνασ)  Πατραμάνθ Παραςκευι-
NAI 

29 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΜΟΛΟΩΝ (δφο) Κϊτςθσ Γεϊργιοσ-NAI 

30  Ποφλιασ Βαςίλειοσ-NAI 

31 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΑΑΡΩΝΟ (3)  Καραμιτςοσ Γεϊργιοσ-NAI 

32  Γαρδίκοσ Γεϊργιοσ 

33  Παππάσ Πάρθσ 

34  Σηιάλλασ Ηλίασ 

 ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Λιάκοσ Παναγιϊτθσ-ΝΑΙ 

 
Σα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ τθρικθκαν από τθν υπάλλθλο του Διμου Ζίτςασ κα Ευανκία Πανταηι.  

Σο Προςχζδιο του Σεχνικοφ προγράμματοσ είχε ςταλεί θλεκτρονικά ςτα μζλθ για ενθμζρωςι τουσ.  

φμφωνα με τθν Πρόςκλθςθ, τα μζλθ, ζωσ και μία ϊρα μετά τθν ςυνεδρίαςθ είχαν τθ δυνατότθτα να 

αποςτείλουν τισ προτάςεισ-απόψεισ τουσ με sms ςτο κινθτό τθλζφωνο του Προζδρου τθσ Επιτροπισ ι με 

email ςτο Διμο Ζίτςασ ι εγγράφωσ ςτο Φax του Διμου Ζίτςασ δθλαδι ζωσ τισ 7.00μ.μ.. 

- emails, απζςτειλαν οι κάτωκι φορείσ : 

- «ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ» 

- «ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΝΕΩΝ ΖΙΣΑ» 

επίςθσ emails απζςτειλε το μζλοσ κ. Μπάρκασ Δθμιτριοσ, από τθ Δ.Ε. Εκάλθσ, 

θ κα Πατραμάνθ Παραςκευι, από τθ Δ.Ε. Ζίτςασ, 

ο κ. Κϊτςθσ Γεϊργιοσ, από τθν  Δ.Ε. Μολοςςϊν και  

ο κ. Καραμιτςοσ Γεϊργιοσ, από τθν Δ.Ε. Παςςαρϊνοσ, 
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με αποςτολι sms ςτο κινθτό τθλζφωνο του Προζδρου επικοινϊνθςε : 

- ο «ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟ ΤΛΛΟΓΟ ΧΙΝΚΑ»,  

- ο ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Κ. ΛΑΨΙΣΑ «Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ»,   

- ο ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ «ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ»,  

- ο ΣΟΕΒ ΚΡΤΑ –ΛΑΨΙΣΑ,  

- ο ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ «ΠΑ ΑΛΜΤΡΟ ΒΟΤΝΟΠΛΑΓΙΑ» και  

- ο «ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΖΩΟΔΟΧΟΤ», 

 

Επίςθσ με αποςτολι sms επικοινϊνθςε ο κ. Γοφςθσ Νικόλαοσ-δθμοτικόσ υπάλλθλοσ και ο κ. Ποφλιασ 

Βαςίλειοσ δθμότθσ του Διμου Ζίτςασ από τθ Δ.Ε. Μολοςςϊν. 

 

Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξήζεθαλ απφ ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Είηζαο θα Δπαλζία 

Παληαδή.  

χκθσλα κε ηελ παξάγ. ζη ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Ν.4555/2018 ε Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο δηαηππψλεη 

απιή γλψκε επί ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ 

λ.4172/2013 (Α’167) φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο θαινχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζπκκεηέρνπλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ν 

δήκαξρνο, νη αληηδήκαξρνη, νη πξφεδξνη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ, νη πξφεδξνη ησλ 

ζπκβνπιίσλ ησλ θνηλνηήησλ ηνπ δήκνπ, νη πξφεδξνη ησλ θνηλνηήησλ ηνπ δήκνπ, έσο ηξηαθνζίσλ 

(300) θαηνίθσλ, θαζψο θαη εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη νη 

επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Καηά 

πεξίπησζε, κπνξεί λα θαινχληαη θαη εθπξφζσπνη αξκφδησλ θξαηηθψλ αξρψλ. 

 

Ο Γήκαξρνο επηζήκαλε φηη ην έηνο 2020 ήηαλ κηα πνιχ δχζθνιε ρξνληά, εμ’ αηηίαο ηεο παλδεκίαο 

αιιά θαη ηεο παγθφζκηαο θξίζεο θαη χθεζεο, ην πξψηηζην πνπ ιήθζεθε ππφςε θαηά ηελ θαηάξηηζε 

ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021, ήηαλ λα ζπληαρζεί έλαο ξεαιηζηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο, ν νπνίνο ζα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζην δφγκα ηεο δεκνηηθήο αξρήο πνπ δελ 

είλαη άιιν, απφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο ελίζρπζεο ησλ αδχλακσλ δεκνηψλ. 

 

- Σν κέινο ηεο Δπηηξνπήο θ. Καξαγεψξγνο Βαγγέιεο, πξφεδξνο ηνπ «Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ 

Μεηακφξθσζεο» , δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηελ πξφηαζε ηνπ δήκνπ ζρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή 

νδνπνηία ηεο Γ.Δ. Μεηακφξθσζεο θαη έθαλε ζπκπιεξσκαηηθά ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 

1. Καηαζθεπή βηβιηνζήθεο (ππάξρνπλ πνιιέο δσξεέο βηβιίσλ, πνπ ρξεηάδνληαη ηαθηνπνίεζε) 

2. Ο ρψξνο πνπ ζηεγάδεηαη ν Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Μεηακφξθσζεο, ρξεηάδεηαη βειηίσζε θαη 

ζπγθεθξηκέλα πξφηεηλε εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ θηηξίνπ. 
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- Ο «Αζιεηηθφο Μνξθσηηθφο χιινγνο Νέσλ Είηζαο» πξφηεηλε ηα θάησζη : 

(i) Ωο πνιηηηζηηθφο ζχιινγνο, δεηάκε λα κεξηκλήζεηε γηα ηα αθφινπζα δεηήκαηα: 

1. Να γίλνπλ νη θάησζη εξγαζίεο ζην Λανγξαθηθφ Μνπζείν Είηζαο (πνπ βξίζθεηε ζηελ Είηζα) 

νη παξαθάησ εξγαζίεο ζπληήξεζεο: 

a. πιαθφζηξσζε ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ ηνπ θαη 

b. δηακφξθσζε ηνπ ππνγείνπ ηνπ θηεξίνπ, θαζψο θαη 

2. λα γίλεη κέξηκλα γηα ηελ πξφζιεςε κνπζεηνιφγνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαγξαθήο θαη 

νξγάλσζεο ησλ εθζεκάησλ ηνπ κνπζείνπ 

(ii) Να εληζρπζεί νηθνλνκηθά ν Βπξψλεηνο Αγψλαο Γξφκνο (πνπ πνπ δηεμάγεηαη απφ ην 2017) 

ζηηο αζιεηηθέο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ θαη λα πξνβάιιεηαη θαη λα εληζρχεηαη νηθνλνκηθά απφ απηφλ, 

φηαλ ηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηεο δηαζπνξάο ηνπ covid-19 επηηξέςνπλ μαλά ηελ δηεμαγσγή ηνπ 

(iii) Να εληζρχεηαη νηθνλνκηθά ε Υνξεπηηθή Οκάδα ηεο ΣΚ Είηζαο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα 

ζπκκεηέρεη ζε εθδειψζεηο θαη θεζηηβάι εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, κηα θαη νη ζπκκεηνρέο απηέο 

ζπκβάιινπλ ζηελ δηαθήκηζε ηνπ Γήκνπ καο  θαη 

(iv) Να δηνξγαλσζνχλ επηκνξθσηηθέο δξάζεηο πνπ ζα σθειήζνπλ ηνπο αγξφηεο θαη 

θηελνηξφθνπο επαγγεικαηίεο ηνπ Γήκνπ θαη εηδηθφηεξα ηεο πεξηνρήο καο (ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, 

νξγαλσκέλεο επηζθέςεηο ζε άιιεο ακπεινπξγηθέο δψλεο θαη εγθαηαζηάζεηο νηλνπνίεζεο ζε 

πξννξηζκνχο εθηφο Πεξηθεξείαο) 

Δπίζεο, έρνπκε εληνπίζεη θαη θάπνηα άιια ζέκαηα ζηελ ΣΚ καο πνπ ρξίδνπλ ηελ πξνζνρή ζαο: 

(i) Πξέπεη άκεζα λα απνκαθξπλζνχλ ηα κπάδα απφ ηνλ θάησ αχιεην ρψξν ηνπ Γ/ζίνπ Είηζαο 

θαζψο θαη λα επηζθεπαζηεί ν ίδηνο ρψξνο γηαηί απηή ηε ζηηγκή ν ρψξνο απηφο δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο καζεηέο αιιά θαη παξνπζηάδεη θαη θηλδχλνπο ζε απηνχο, κηα θαη πνπ ην 

κνλφ πξάγκα πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πεξίθξαμή ηνπ είλαη απιέο ηαηλίεο 

(ii) Να γίλνπλ εθ λένπ ε δηακφξθσζε -βάζεη επξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ- ησλ 3 παηδηθψλ ραξψλ 

ηνπ ρσξηνχ 

(iii) Πξέπεη λα θαζαξηζηεί άκεζα φινο ν εμσηεξηθφο ρψξνο ηεο πξψελ Μαζεηηθήο Δζηίαο Είηζαο, 

αλεμαξηήησο απφ ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθεη: ε επάλσ απιή ηνπ απνηειεί εζηία κφιπλζεο θαη 

ζηνπο  πιάγηνπο θαη πίζσ ρψξνπο έρνπλ θπηξψζεη δέληξα κε αβαζείο ξίδεο πνπ πξέπεη λα θνπνχλ 

γηαηί θάζε ρξφλν ζπάλε θαη πέθηνπλ ζηνλ δξφκν αιιά θαη ζθηάδνπλ ηελ ζηξνθή κε απνηέιεζκα λα 

θξαηάεη πάγν ζρεδφλ φιν ηνλ ρεηκψλα, θαζηζηψληαο ηνλ επηθίλδπλν θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

γεηηνληάο αιιά θαη γηα ηνπο νδεγνχο θαη πειάηεο ησλ δχν επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη εθεί (ε κία 

πνπ είλαη ην Οηλνπνηείν Γθιίλαβνο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη βαξηά νρήκαηα) 
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(iv) Πξέπεη λα γίλεηαη ζπρλφηεξε θαη επηκειέζηεξε θαζαξηφηεηα ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο απφ ηα 

ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ 

(v) Να ζπιιερζνχλ θαη είηε λα επηζθεπαζηνχλ, είηε λα αιιαρζνχλ αξθεηνί θάδνη ζην ρσξηφ καο 

(vi) Μεγάιε πξνζνρή λα δνζεί ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζην αγξνηηθφ νδηθφ δίθηπν ησλ 

ρσξηψλ καο: ηνλ ρεηκψλα νη παγεηνί ζηνπο ζηξσκέλνπο δξφκνπο θαη έληνλεο βξνρνπηψζεηο ζηνπο 

ρσκάηηλνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (πνπ είηε θέξλνπλ κπάδα θαη ρψκαηα, είηε ηνπο 

«ζθάβνπλ» θαη ηνπο θαζηζηνχλ άβαηνπο) ρξεηάδνληαη ηελ άκεζε θαη εθηελήο κέξηκλα ζαο 

(vii) Σέινο, εθφζνλ πάιη ην επηηξέςνπλ νη ζπλζήθεο, ζα κπνξνχζαηε λα δηνξγαλψλεηε 

πεξηζζφηεξα πνιηηηζηηθά δξψκελα (ζεαηξηθά, ζπλαπιίεο, παηδηθέο παξαζηάζεηο) ζηα κηθξά θαη πην 

απνκαθξπζκέλα ρσξηά απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ 

Δπραξηζηνχκε γηα ηνλ ρξφλν ζαο. Διπίδνπκε νη πξνηάζεηο καο λα ζαο βξνχλε ζχκθσλνπο. 

Δθ κέξνπο ηνπ Γ ηνπ πιιφγνπ, κε εθηίκεζε, Δπζαιία ιήηα, Γεληθή Γξακκαηέαο» 

 

- Σν κέινο ηεο επηηξνπήο θ. Μπάξθαο Γεκήηξηνο απφ ηε Γ.Δ. Δθάιεο πξφηεηλε ηα εμήο :  

«Θα ήζεια θαη θέηνο λα αλαθεξζψ ζηελ ζεκαζία θαη ηελ ζηήξημε ηεο Δ.Γ. φζν θαη ηελ δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο ησλ κειψλ ηεο κεηαμχ ηνπο. Μία πξφηαζε ζα ήηαλ λα ζπλεδξηάδακε κέζσ κηαο 

πιαηθφξκαο ηειεδηαζθέςεσλ. Μηαο εθαξκνγήο πνπ ζα είλαη ρξήζηκε  γηα θάπνην κέινο πνπ ζην 

 κέιινλ ζα ήζειε λα ζπλδεζεί απφ καθξηά.  

Καηάζεζε πξνηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία.  

Δίλαη ζεκαληηθφ, ζε θάζε επνρή λα δίλνπκε δηεμφδνπο θαη επηινγέο γηα κφξθσζε,  εθπαίδεπζε, 

 ελεκέξσζε θαη ςπραγσγία ησλ δεκνηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνηείλσ:   

α) Σνλ εμνπιηζκφ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ Μεηακφξθσζεο,  

β) ηελ αλαθαίληζε ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ Μεηακφξθσζεο ζην νπνίν γίλνληαη ελεκεξψζεηο, 

 παξνπζηάζεηο, καζήκαηα ρνξνχ θαη αζιεκάησλ θ.α. θαη απνηειεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηελ έδξα 

ηνπ ηνπηθνχ ζπιιφγνπ».  

 

- Σν κέινο ηεο επηηξνπήο θ. Κψηζεο Γεψξγηνο αλέθεξε φηη  : 

«θαιφ ζα ήηαλ λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα κηθξφηεξα ρσξηά ηνπ Γήκνπ Είηζαο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ην Γεζπνηηθφ, ε Αεηφπεηξα, ε Γξαληηζνπνχια, ην Φσηεηλφ, ην Ρηδφ, ε Βξπζνχια θ.α. , ψζηε θαη εθεί 

λα γίλνπλ θάπνηα έξγα (αο κε κέλνπκε κφλν ζηα ρξήκαηα απφ ηε ΑΣΑ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε 

Κνηλφηεηα), ζηνπο ιηγνζηνχο θαηνίθνπο, ψζηε θαη απηνί λα ληψζνπλ φηη θάπνηνο λνηάδεηαη γη’ 

απηνχο». 
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- ε Πξφεδξνο ηνπ «πιιφγνπ Γπλαηθψλ Είηζαο» θαηέζεζε ηα θάησζη : 

«Ο χιινγνο Γπλαηθψλ ηεο Είηζαο είλαη έλαο ελεξγφο ζχιινγνο κε εθδειψζεηο πνιηηηζηηθέο, φπσο 

ηα ΒΑΓΟΚΔΗΑ κε εθζέζεηο δσγξαθηθήο, παξνπζηάζεηο βηβιίσλ, εηθαζηηθά εξγαζηήξηα ,κε εθδξνκέο 

θαη γηα πνιιά ρξφληα ηηκά ηελ Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο κε ηηκεηηθέο, ελεκεξσηηθέο θαη ςπραγσγηθέο 

εθδειψζεηο. Έπεηηα απφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ πιιφγνπ καο, έρνπκε λα θαηαζέζνπκε ηηο 

παξαθάησ πξνηάζεηο θαη σο γπλαίθεο θαη σο κεηέξεο θαη σο κφληκνη θάηνηθνη ηεο Είηζαο. 

1) Μηαο θαη ε ηνπξηζηηθή πιεπξά ηεο Είηζαο πξνζπαζεί λα αλνίμεη, ζα ζέιακε ζα ζχιινγνο λα 

βξνχκε ηξφπνπο απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ. Ζκεξίδεο ελεκέξσζεο απφ θάπνηνπο επαγγεικαηίεο 

π.ρ. γηα ην κνληέξλν αξγαιεηφ (πνπ θάλεη ζξαχζε), γηα πιέμηκν, γηα ξαπηηθή θ.α. πνπ ζα κπνξνχζαλ 

νη γπλαίθεο λα έρνπλ κηα απαζρφιεζε θαη γηα πξνζσπηθφ ηνπο φθεινο, αιιά θαη γηαηί φρη θαη γηα 

θάπνην εηζφδεκα. Ζ πξφηαζε καο ινηπφλ είλαη λα γίλνπλ απηέο νη εκεξίδεο θαη αλάινγα κε ην 

ελδηαθέξνλ πνπ ζα ππάξμεη λα ρξεκαηνδνηήζεη ν δήκνο θάπνηνλ επαγγεικαηία. 

2) Βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο παηδηθήο ραξάο ζην πξναχιην ρψξν ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

3) Γεκηνπξγία ΚΓΑΠ ζηε Είηζα. Γελ ππάξρεη ηίπνηα γηα ηα παηδηά καο. Μπνξνχκε λα ζαο 

ππνδείμνπκε ρψξνπο, φπνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

4) έλα γήπεδν 5Υ5. Γελ ππάξρεη έλαο ρψξνο γηα ηα παηδηά λα κπνξνχλ λα πεξάζνπλ ηνλ ρξφλν ηνπο, 

λα παίμνπλ, λα αζιεζνχλ. Μπνξνχκε λα ζαο ππνδείμνπκε ρψξνπο, φπνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη. 

4) Πεξηθεξεηαθφο δξφκνο Είηζαο-Καξίηζαο. Γηα ηα αγξνηηθά κεραλήκαηα θαη ηα θνξηεγά, κηαο θαη 

πιεξνθνξεζήθακε φηη ν δξφκνο ζηελ αγνξά ηεο Είηζαο ζα γίλεη πιαθφζηξσηνο. 

5) Γεκηνπξγία γεθπξνπιάζηηγγαο. 

Σέινο, φπσο θαη εζείο γλσξίδεηε, ην ρσξηφ καο έρεη αλάγθε απφ πεξηζζφηεξεο κέξεο θαη ψξεο απφ ην 

ηκήκα θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο! Καιή δχλακε». 

 

- Σν κέινο ηεο επηηξνπήο θ. Πνχιηαο Βαζίιεηνο απφ ηε Γ.Δ. Μνινζζψλ, αλέθεξε φηη : 

«σο κέινο ηεο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο θαη κε δπλαηφηεηαο ελεκέξσζήο κνπ γηα 

ηνλ Δηήζην Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ, γηα αλάινγν ζρνιηαζκφ, 

επηηξέςηε κνπ λα ζαο ππνβάιισ ζπλνιηθά αξηζκφ γεληθψλ παξαηεξήζεσλ –πξνηάζεσλ- απφςεσλ 

επ’ απηψλ: 

α. ν Γήκνο ζα πξέπεη λα θηλείηαη –ζρεδηάδεη δξαζηεξηφηεηεο-έξγα κε γλψκνλα ηελ επξχηεξε θαη 

νξαηή αλάπηπμε (νκνηφκνξθε) απηνχ (Πεξηθέξεηα-Κέληξν). Παξφκνηα άπνςε εμέθξαζα θαη πέξπζη 

ρσξίο λα ιάβσ «πεηζηηθή» απάληεζε. 

β. σο πξνο ην Σερληθφ Γειηίν, άπνςή κνπ είλαη φηη ν Γήκνο, πξν ηεο ζχληαμεο ησλ επί κέξνπο 

Γειηίσλ απφ ηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο, ζα έπξεπε-πξέπεη λα θαηεπζχλεη απηέο (Κνηλφηεηεο) σο πξνο 

ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ (κε Κσδηθνχο, πξνθεηκέλνπ ην πεξηερφκελν απηψλ (Κνηλνηήησλ) λα είλαη 
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πινπνηήζηκν. Παξάιιεια, ηπρφλ έξγα πνπ θάζε Κνηλφηεηα ζρεδηάδεη λα ζπκπεξηιάβεη σο 

επηπξφζζεηα, λα απνηεινχλ μερσξηζηφ ηκήκα. Πηζηεχσ δε φηη ν Γήκνο ζα έπξεπε λα έρεη ζπληάμεη 

Τπφδεηγκα Σερλ. Γειηίνπ νχησο ψζηε ΑΠΑΝΣΔ λα ππνβάιινπλ απηφ ΟΜΟΗΟΜΟΡΦΩ. 

 γ. Δπηπξνζζέησο πξνζσπηθά ζα ήζεια, λα θνηλνπνηνχληαη έγθαηξα πξνο φιεο ηηο Σνπηθέο 

Κνηλφηεηεο, νη πξνο πινπνίεζε ΣΟΥΟΗ, ηνπ α έηνπο, μερσξηζηά θαη θαηά ηνκέα. 

δ. απφ πξνζσπηθή εκπεηξία, δηαβιέπσ φηη αξηζκφο Κνηλνηήησλ «επεξγεηνχληαη πνηθηινηξφπσο», 

(θπξίσο ζε έξγα),    

ε. Σέινο, ζα πξφηεηλα σο δεκφηεο θαη κέινο ηεο παξνχζεο Δπηηξνπήο, ζηαδηαθή θαη κεζνδεπκέλε 

βειηίσζε, επί ησλ : 

1. εζσηεξηθψλ δξφκσλ Κνηλνηήησλ (πιαθφζηξσζε, ηζηκεληφζηξσζε, αζθαιηφζηξσζε), αλαιφγσο –

πνιηηηζηηθήο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ, 

2. Ζιεθηξνθσηηζκφο 

3. Καζνξηζκνχ Πξαζίλσλ εκείσλ (θαηά Κνηλφηεηα), 

4. Πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο νκάδσλ «Δπηηειψλ» ηνπ Γήκνπ  ζε θάζε Κνηλφηεηα, γηα 

παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γήκνπ, θαη αληαιιαγή απφςεσλ απφ Σνπ. Κνηλσλίεο, (ηνπιάρηζηνλ αλά 

ηξίκελν). 

5. Δλεκέξσζε Γήκνπ (εγγξάθσο) γηα ηπρφλ απφξξηςε πξνηάζεσλ βειηίσζεο δσήο Σνπηθψλ 

Κνηλσληψλ. 

6. Απνινγηζκφ έξγνπ, ζην ηέινο ηνπ Ηαλνπαξίνπ εθάζηνπ Δηνπο, παξνπζία αληηπξνζψπσλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ, κε παξάδνζε «κηθξάο δεμίσζεο» θαηφπηλ απηνχ, θαηφπηλ απηνχ 

 θ. Πξφεδξε, επραξηζηψ γηα ηελ ππνκνλή ζαο θαη είκαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα ηπρφλ παξαπέξα 

πξνηάζεηο.  

πκπιεξσκαηηθά, ν Γήκνο ζα πξέπεη λα πξνβεί ΑΜΔΑ ζε ηπρφλ νξηνζεηήζεηο (φπνπ απαηηείηαη) 

ρψξσλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπ, (δψλεο νηθηζκνχ, ρψξνη θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ, θνηνζηάζηα, 

ρνηξνζηάζηα, ρψξν (ελδερνκέλσο) ΑΤΣΖΡΑ ιεηηνπξγίαο ΜΗΝΗ ΒΗΠΔ, κε φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο θαη πνηφηεηαο δσήο.» 

 

Γι’ αυτό ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ωσ κατωτζρω: 

         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ                                                                                                        Σα μζλθ 

                                          Ακριβζσ Απόςπαςμα 

Ελεοφςα, 29-10-2020 

Ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπήσ Διαβοφλευςησ 
 
 
 

Λιάκοσ Παναγιϊτησ 


