ΑΠΟΣΠΑΣΜΑμ
Από το πρακτικό της αρθ.11./2011 συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Παπάδου του Δήμου Λέσβου
Αρθ.αποφάσεως 39/2011

Περίληψη
Δημιουργία νέου καταυλισμού για την στέγαση των
Τσιγγάνων

Σήμερα στις 20 του μηνός Οκτωβρίου του ετους 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7μμ συνήλθε σε
σύσκεψη το Συμβουλιο της Δημ. Κοιν. Παπάδου ύστερα από πρόσκληση του προέδρου αυτού που
επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις δ/ξεις των αρθ.95-100 του Ν. 3463/06 και των
αρθ.88-90 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν
παρόντα και τα 5 μέλη
ΠΑΡΟΝΤΕΣ { 1. Μιχαλάκας Παναγιωτης πρόεδρος 2. Χατζηβασιλέιου Στέλλα αντ/δρος 3.
Επανωμάτης Ιωάννης μέλος 4. Χατζηγεωργίου Δέσποινα μέλος 5. Πρωτούλη Ζαχάρω
Εισηγούμενος Μ Α το θέμα της ημερησίας δ/ξεως ο πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι σε κοινοτικό
οικόπεδο πλησίον του νεκροταφείου υπάρχει καταυλισμός των τσιγγάνων μετά από σχετική άδεια
του κοινοτικου μας συμβουλίου πρίν από αρκετά χρόνια.
Ο χώρος αυτός εκτός του ότι είναι μικρός δεν υπάρχει και η στοιχειώδης υποδομή για ανθρώπινη
διαβίωση των οικογενειών που διαμένουν , Ετσι δημιουργείται πρόβλημα στις γειτονικές
ιδιοκτησίες , επίσης επειδή χρησιμοποιούν πολλά φορτηγά για το εμπόριο τα οποία κυκλοφορούν
μέσα στους στενούς δρόμους της κοινότητας μας δημιουργείται συχνά μποτιλιάρισμα με
αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των συγχωριανών μας αλλά και του πλήθους των
επισκεπτών στο μουσείο ελιάς στο ελαιοτριβείο ΒΡΑΝΑ.Για τους παραπάνω λόγους εισηγείται στο
συμβούλιο να διερευνηθεί η δυνατότητα μεταφοράς του καταυλισμού σε ελαιόκτημα ιδιοκτησίας
της Δημοτικής Κοινότητας Παπάδου που βρίσκεται στη θέση « ΚΟΥΒΑΛΙΚΙ» αφού χωροθετηθεί
τμήμα του ελαιοκτηματος εκτάσεως 2 περίπου στρεμμάτων στην πίσω πλευρά αυτού πλησίον του
ποταμού στην δυτική γωνία αφού περιφραχθεί με τοίχο και πλέγμα και γίνει η σχετική υποδομή
.Επίσης να γίνει καλη περίφραξη του υπολοίπου ελαιοκτήματος .
Τον λόγο πήρε το μέλος του Συμβουλίου κος Ιωάννης Επανωμάτης ο οποιος έιπε τα
εξής{ καταρχήν το ζήτημα αυτό είναι εδώ και μήνες και καλλιεργείται από ατομα και υπάρχει
πρόταση να μεταφερθούν στην χωματερή .Ως κοινότητα δεν εχουμε χρήματα να αγοράσουμε ουτε
« βίδα» όχι να κάνουμε καταυλισμούς μπορούμε αν ‘εχουμε χρήματα να φτιάξουμε αγροτικούς
δρόμους κλπ έργα. ,
Επίσης υπάρχουν άτομα που προχωρούν στην μετατόπιση κολώνων της ΔΕΗ στο κλείσιμο του
δημοτικού πάρκιγκ ΒΡΑΝΑ και στο χτίσιμο τοίχων και δεν τους ενοχλεί κανένας.
Ως αφορά την μεταφορά του καταυλισμού στην θέση « κουβαλίκι» είμαι αρνητικός λόγω ότι θα
δημιουργηθούν προβλήματα όπως για παράδειγμα τροχαία ατυχήματα.
Επίσης διερωτάται γιατί θέλουν να μεταφέρουν τουες τσιγγάνους και στο γήπεδο Πλακάδου.
Συνεχιζοντας είπε ότι εάν περάσει το θέμα από το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάδου θα προβεί στο
ξεσήκωμα του κόσμου και κυρίως των επιχειρηματιών που αναπτύσσονται στην περιοχή και
διερωτήθη αν υπάρχουν πίστώσεις για την κατασκευή και μεταφορά του καταυλισμού.
Η δε ψήφος του είναι αρνητική ‘

Τον λόγο πήρε το μέλος του Συμβουλίου κα Στέλλα Χατζηβασιλέιου η οποία ρώτησε αν υπάρχει
άλλο μέρος για την μεταφορά του καταυλισμού ΄και σε περίπτωση πουδεν υπάρχει σύμφωνεί με
την πρόταση του πρόεδρου αφού προηγούμενως γίνουν οι κατάλληλες υποδομές όπως περίφραξη
του καταυλισμού με τσιμεντολιθους, και συρματόπλεγμα ,κατασκευή οικίσκων , τουαλετών
μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ και να οριοθετηθεί στο τέρμα του ελαιοκτήματος προς το
ποταμό και να γίνει ότι απαιτείται για ην ασφαληή εξοδο τους στον κεντρικό δρόμο με τις
απαραίτητες σημάνσεις κλπ.τότεμόνο συμφωνείμε την μετμεταφο΄ρα του καταυλισμούΤον λόγο
πήρε το μέλος του Συμβουλίου κα Δέσποινα Χατζηγεωργίου η οποία είπε ότι είναι μεν καλό το
σημείο που προτείνει ο πρόεδρος αλλά δεν μπορεί να γνωρίζει τι προβλήματα θα δημιουργηθούν
και συμφωνεί για την μεταφορά του καταυλισμού μόνο υπο τις προϋποθέσεις που εθεσε η κα
Στέλλα Χατζηβασιλέιου..
Τον λόγο πήρε το μέλος του Συμβουλίου κα Πρωτούλη Ζαχαρώ η οπόια διαφωνεί με την πρόταση
του πρόεδρου για την μεταφορά του καταυλισμού στο μέρος που πρότεινε ο πρόεδρος λόγω ότι θα
δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα και είναι αρνητική με την μεταφορά του καταυλισμού,
‘Το λόγο πήρε πάλι ο πρόεδρος ο οποίος είπε ότι το σημείο που βρίσκεται σήμερα ο καταυλισμός
είναι μία πληγη΄για το χωρίο όπως αναπτύσσεται σήμερα με το μουσείο ελίας καθώς και με την
αναβάθμιση της περιοχής με το εργο που εκτελέιται της ανάπλασης πλατείαςκαι των γυ΄ρω δρόμων
και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασι΄σει σχετικά.
Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ ΠΑΠΑΔΟΥ
Μετά από διαλογική συζητηση και αφού ελαβε υπόψη τις δ/ξεις των Ν. 3463/06 και Ν 3852/2010
και κατόπιν ψηφοφορίας.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΕΙ
{ Κατά πλειοψηφία με ψήφους 3 υπέρ της προτάσεως του προέδρου όπως συμπληρώθηκε από την
κα Στελλα Χατζηβασιλέιου και 2 κατά των συμβούλων Ιωάννη Επανωμάτη και Ζαχάρω
Πρωτούλη}
Να διερευνηθεί η μεταφορά του καταυλισμού στη θέση ΚΟΥΒΑΛΙΚΙ και αν υπάρχει
ευρωπαϊκό πρόγραμμαη πίστωση από υπουργείο για την κατασκευή νέου καταυλισμού με τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στις εισηγη΄σεις του πρόεδρου κου Μιχαλάκα και όπως
συμπληρώθηκε από την αντ/δρο κα Στελλα Χατζηβασιλέιου..
Συντάχθηκε και Υπογραφεται
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

