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     ∆ΗΜΟΣ  ΜΕΓΑ Ρ ΕΩΝ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 Εκ  του υπ’ αριθ. 9/13-08-2021 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Συµβουλίου της Κοινότητας Κινέτας. 
 

 Αριθ. Αποφ.:  11/2021 Συζήτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν την 
Κοινότητα Κινέτας. 

  
 Στο Κοινοτικό Κατάστηµα Κινέτας του ∆ήµου Μεγαρέων (58o χλµ, 
Π.Ε.Ο.Α.Κ) σήµερα 13 Αυγούστου 2021 ηµέρα Παρασκευή  & ώρα .19:30 συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση το Συµβούλιο της Κοινότητας Κινέτας κατόπιν της υπ’ αριθ. 
12339/06-08-2021 εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτής κας Μπαλτσιώτη 
Αλεξάνδρας, που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως 
φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις του 88 του 
Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 5 
Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 4 ήτοι: 
 

Παρόντες Σύµβουλοι 
Μπαλτσιώτη Αλεξάνδρα, Πρόεδρος 

           Καλκαντζάκου Νικολέττα 
Τελάκης Παύλος 
Κάππος Γεώργιος 
 

Απόντες Σ/λοι 
 

Φάντης Ιωάννης 
 

Η κα. Πρόεδρος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
Προσκληθείς στη συνεδρίαση παρίστανται :  ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. 

Γρηγόριος Σταµούλης, οι Αντιδήµαρχοι κ.κ. Φυλακτός Κων/νος και Φωτίου 
Σταύρος του Νικ. , η Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Κινέτας κα Πρίφτη Μαργαρίτα 
και η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Κινέτας «Ο ΣΚΥΡΩΝ» κα. Χριστίνα Τσίγκρη. 

   ………………………………………………………………………………………….. 
Αρχοµένης της συνεδριάσεως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 1ο θέµα της 

ηµερησίας ∆/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου και εκθέτει στους 
παρευρισκόµενους στην συνεδρίαση  την υπάρχουσα κατάσταση της Κινέττας.  

Στη συνέχεια θέτει υπ΄ όψη του κ. ∆ήµαρχου διάφορα ερωτήµατα σχετικά 
µε θέµατα  τα οποία αφορούν  την Κοινότητα της Κινέτας και ο κ. ∆ήµαρχος 
τοποθετήθηκε ως εξής: 
 
1. Γ.Π.Σ (Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο) :   Θα ενταχθεί στο σχέδιο όλη η βόρεια 

πλευρά της Κινέτας πάνω από την Εθνική όπου υπάρχουν οικισµοί.  Θα 
ενταχθεί και το ενδιάµεσο της Κινέτας στο παραλιακό µέτωπο. Θα 
δροµολογηθεί και σχολείο γιατί ορίσθηκε ο χώρος µέσω του Γ.Π.Σ. 
 

2. Νερό της ΕΥ∆ΑΠ:   Ολοκληρώνεται η υδροδότηση της Κινέτας.  Οι µελέτες 
είναι σχεδόν έτοιµες για όλη την κοινότητα της Κινέτας, περίπου 100  χλµ. 
καινούργιου  δίκτυου. 
 

3. Μεγάλο έργο Περιφέρειας 19.000.000 €  για τον καθαρισµό ρεµάτων,  δρόµων. 
Παρακολουθείτε από τον ∆ήµο και τον κ. ∆ήµαρχο προσωπικά. Μέσα στα 
έργα περιλαµβάνεται και η γέφυρα ΠΙΚΑΣ. 
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4. Οι Ρυµοτοµήσεις έχουν δροµολογηθεί, έχουν σταλεί ειδοποιήσεις για να 
ανοίξουν δρόµοι, οι οποίοι θα είναι δίοδοι για τα νερά. 
 

5. Παράδροµος Ν.Ε.ΟΑ.Κ..: Χρειάζεται συγκεκριµένη πρόταση που θα σταλεί 
από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου στο Υπουργείο Υποδοµών προκειµένου 
να βρεθεί λύση για την ορθή λειτουργία του παράδροµου . 
 

6. ∆ιάσπαρτος αµίαντος στην Κινέτα: Η συλλογή γίνεται από την Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση Αττικής  και το Υπουργείο Υποδοµών και τελικά έγινε αναφορά και 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την άµεση αποκοµιδή των υπολοίπων. 
 

7. ∆ασικά : ∆εν είναι εύκολη υπόθεση, γιατί κωλύονται στους νόµους. Ζητήθηκε 
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος να δηµιουργηθεί ένα exel µε τα ονόµατα 
όσων υποβάλουν αντιρρήσεις προκειµένου να λυθούν επιµέρους 
προβλήµατα.  
 

8. Κλαδέµατα από το ∆ήµο: Θα καταγραφούν, θα συσταθεί ένα συνεργείο, να 
καθαρισθούν περίπου τον Οκτώβριο. Το τρέχον έτος για τον καθαρισµό των 
κοινοχρήστων χώρων  έχει προχωρήσει αρκετά η διαδικασία στους εντός 
σχεδίου οικισµούς. Στα εκτός σχεδίου αγροτεµάχια υπεύθυνος δεν είναι ο 
∆ήµος, αλλά οι πολίτες. 
 

9. Κάδοι απορριµµάτων: Υπάρχει µεγάλο πρόβληµα γιατί δεν θέλουν τους 
κάδους οι κάτοικοι,  όπου πρέπει να τοποθετηθούν αυτοί. 
 

10. Επιδοτήσεις ενοικίου πυρόπληκτων : ∆όθηκε παράταση για ένα χρόνο στους 
πυρόπληκτους κατοίκους της Κινέτας. 
 

11. Ονοµατοδοσία: Η διαδικασία προχωρά µέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας και του 
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που του έχει ανατεθεί.  
 

12. Ράµπα ΑΜΕΑ : Χρειάζεται µόνιµο άτοµο για τον καθαρισµό της ράµπας ΑΜΕΑ 
που βρίσκεται στην παραλία Μπαλαλάι (SUN). 
 

13.  ∆ηµοτικό Κοιµητήριο : Είναι πολύ δύσκολο να ιδρυθεί και να λειτουργήσει  
∆ηµοτικό Κοιµητήριο στην Κινέτα διότι δεν υπάρχει διαθέσιµος χώρος, 
χρειάζονται πολλά χρήµατα για την δηµιουργία του καθώς και ιδιαίτερες 
προδιαγραφές.   

     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 11/2021 
……………………………………………………………………………….………….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
       Η Πρόεδρος 

 
    Μπαλτσιώτη Αλεξάνδρα 

 

                 Οι Σύµβουλοι 
           Καλκαντζάκου Νικολέττα 

Τελάκης Παύλος 
Κάππος Γεώργιος 

                                            
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Μέγαρα…………………. 
Η Πρόεδρος του Συµβουλίου 

Κοινότητας Μεγαρέων. 
 

Μπαλτσιώτη  Αλεξάνδρα  
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