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                        Κάιομκμξ   4/5/ 2018                        

                        Αν. πνςη.    8286           
               

                                                                               
 

                                                                                                                            
 

Τειέθςκμ        : 22433- 60105       

Mail          :grafeioepikoinwnias@gmail.com                                                  
 

 

                                                                                          Κμηκ/ζε : 

1. Κόιηα Μηπαήι Δήμανπμ Λένμο 

2. Σηόσθμ Γνεγόνε Δήμανπμ Πάημμο 

3. Κμκηανάημ Πακμνμίηε Δήμανπμ 

Αζηοπάιαηαξ 

4. Κμνςκαίμ Φνηζημθή Δήμανπμ 

Νηζύνμο 

5. Μάγγμ Φώηημ Δήμανπμ Λεηρώκ 

6. Κόηημνμ Γοάγγειμ Δήμανπμ 

Αγαζμκεζίμο 

7. Μ.Μ.Γ. 

 

ΘΓΜΑ: Απάμηηζη επί ηοσ κειμέμοσ παραηηρήζεωμ ζε ζτέζη με ηο ζτέδιο Νόμοσ 

«Κλειζθέμης». 

 
Αγαπεηέ Σοκάδειθε  
 

Έπμκηαξ ιάβεη ηηξ πνμηάζεηξ-παναηενήζεηξ ζμο ζπεηηθά με ημ ζπέδημ Νόμμο «Κιεηζζέκεξ», 

δηαπηζηώκς όηη οπάνπμοκ θάπμηα ζεμεία πμο δεκ με βνίζθμοκ ζύμθςκμ θαη ηα μπμία δεκ μμο 

επηηνέπμοκ κα πνμζοπμγνάρς ημ θείμεκμ ηεξ πνςημβμοιίαξ ζμο, ςξ έπεη.  

Πημ ζογθεθνημέκα, επακένπεηαη ζηεκ πνόηαζή ζμο ημ ζέμα ημο δηαπςνηζμμύ ηεξ 
Δςδεθακήζμο ζε Βόνεημ θαη Νόηημ Σογθνόηεμα, θάηη με ημκ μπμίμ δηαθςκμύμε ςξ Δήμμξ Καιύμκμο 

παγίςξ εδώ θαη πνόκηα, θαζώξ μαξ θαιύπηεη πιήνςξ ε ήδε οθηζηάμεκε δμμή ηςκ Πενηθενεηαθώκ 
Γκμηήηςκ θαη δεκ θαηακμώ μύηε απμδέπμμαη πνμζςπηθά ηηξ όπμηεξ ζθμπημόηεηεξ ηοπόκ βνίζθμκηαη 

πίζς από αοηόκ ημκ επηδηςθόμεκμ δηαπςνηζμό. 

Γπίζεξ, ζμο εθθνάδς ηε δηαθςκία μμο όζμκ αθμνά ημ ζέμα ηεξ Μεηνμπμιηηηθήξ Δημίθεζεξ 

έηζη όπςξ ηίζεηαη ζηεκ πνόηαζή ζμο, θαζώξ ηα ζπεηηθά άνζνα ημο ζπεδίμο Νόμμο «Κιεηζζέκεξ» 

πμο αθμνμύκ ηηξ ηεπκηθέξ οπενεζίεξ θαη ηηξ οπενεζίεξ δόμεζεξ (Άνζνμ177,178) μαξ θαιύπημοκ έηζη  

όπςξ απμηοπώκμκηαη θαζώξ ε γεκηθόηενε αιιά θαη εηδηθόηενε ιεηημονγία ημοξ (δηαδεμμηηθά δίθηοα, 

δημηθεηηθή οπμζηήνηλε μηθνώκ δήμςκ θηι) ηίζεηαη ζηε βάζε ηεξ οπάνπμοζαξ δμμήξ ηςκ 

Πενηθενεηαθώκ Γκμηήηςκ, θάηη πμο με βνίζθεη ζύμθςκμ . 

 

 

 

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 

 

ΓΡΑΦΓΙΟ ΔΗΜΑΡΦΟΥ 

 
 
 

ΠΡΟ: 

ΔΗΜΑΡΦΟ ΚΩ 

Κο Γιώργο Κσρίηζη 

 

Αθηή Κμοκημονηώηε 7 Κςξ 
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Ακαθμνηθά με ηηξ Δμμέξ Πνςημβάζμηαξ Φνμκηίδαξ Υγείαξ ζημοξ Δήμμοξ, ζεςνώ όηη 

απμηειεί έκα εγπείνεμα ανθεηά αμθίβμιεξ επηηοπίαξ θαζώξ μη Δήμμη δεκ δηαζέημοκ ηεκ απαναίηεηε 

οπμδμμή πνμθεημέκμο κα ακηαπμθνηζμύκ ζε θάηη ηέημημ, αθόμα θαη ακ πενηέιζμοκ μη ζπεηηθμί πόνμη 

ζε αοημύξ.  

 

Σε ζπέζε με ηεκ δεμημονγία ηεξ αοημηειμύξ οπενεζίαξ ΟΤΑ, πμο ζα έπεη ηεκ εοζύκε ημο 

ειέγπμο κμμημόηεηαξ ηςκ απμθάζεςκ ηςκ Δήμςκ θαη ηςκ κμμηθώκ ημοξ πνμζώπςκ, ζεςνώ όηη είκαη 

ανθεηά ακεδαθηθό ημ κα αζθμύκ μη ίδημη μη Δήμμη αληόπηζημ έιεγπμ με δηαθάκεηα θαζώξ ζα 

βνίζθμκηαη ηαοηόπνμκα ζηε ζέζε ημο ειεγθηή αιιά θαη ημο ειεγπόμεκμο.  

 

Πηζηεύς όηη ε δηαθμνεηηθή μαξ ζεώνεζε ζε αοηά ηα βαζηθά δεηήμαηα, δεκ μμο επηηνέπεη 

δοζηοπώξ κα πνμζοπμγνάρς ημ θείμεκμ ηεξ πνςημβμοιίαξ ζμο, όζμκ αθμνά δε ακαιοηηθά ηηξ 

ζογθεθνημέκεξ πνμηάζεηξ ημο Δήμμο μαξ επί ημο πνμξ δηαβμύιεοζε ζπεδίμο Νόμμο, αοηέξ 

απμηειμύκ ακηηθείμεκμ ζοδήηεζεξ ζηε πνμζεπή ζοκεδνίαζε ημο Δεμμηηθμύ μαξ Σομβμοιίμο ηεκ 

μπμία ζα ζμο θμηκμπμηήζς άμεζα όπςξ θαη ζε όιμοξ ημοξ ανμόδημοξ θμνείξ.  

 

 
 

 

 

                                                                                          Με εκηίμηζη 

                                           Ο Δήμαρτος Καλσμμίωμ  

 

 

                                              Ιωάμμης Αμη. Γαλοσζής 

 

 
ΑΚΡΙΒΓΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  


