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                                                                 ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                  
      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 8ος ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
                                                                      Α.Α (34/22) 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 8/2022 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ. 

 
  ΘΔΜΑ : « Ένηαξη ηος Γήμος Σποιζηνίαρ - Μεθάνων ζηο Δλληνικό Γιαδημοηικό Γίκηςο 
Τγιών Πόλεων –ηος Π.Ο.Τ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network). Έγκπιζη Καηαζηαηικού, 
οπιζμόρ εκπποζώπων» 
 
 
ήκεξα ηελ 28ε Μαξηίνπ 2022 εκέξα Γεπηέξα  θαη από ώξα 19:30 έσο 23:30 ζπλήιζε ζε 
ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-
Μεζάλσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67,παξ.5 ηνπ Ν. 3852/2010,όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4635/19,αξζ..184,παξ.1,ζύκθσλα κε ηελ 18318/13-3-20 εγθύθιην ηνπ 
ΤΠ.Δ. ζρεηηθά κε  «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 
εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ»,  θαη 
θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ.1422/24-3-22 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..,  πνπ 
επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. 
(Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 
21 κειώλ έιαβαλ κέξνο 14, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παπόνηερ      

 
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.) Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Μάγεηξα- 
Πάιιε Αλαζηαζία,5.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 6.)) Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,7.)  νύριαο σηήξηνο,8.) 
Παληειήο Βαζίιεηνο,9.) Αζαλαζίνπ άββαο,10.)Καξλέδεο ππξίδσλ,11.)Γαινπληδή– ακπάλε 
Υξπζνύια, 12.)Κεξακίδαο Γεώξγηνο ,13.) Λαδάξνπ Κσλ/λνο,14.) Θενδσξνπνύινπ νθία 
 
 
 
 
Απόνηερ 
1)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο,2.) Μέιινο Η. ,3.) ακπάλεο Γεκήηξηνο,4.)Καξαγηάλλεο 
Κσλ/λνο,5.) Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,6.) Αλδξένπ Υξπζνύια,7.) νύρια ηπιηαλή 
 
 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάληρ Υπ. πςπίδων, Παπών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παπόνηερ  
1.)Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ 
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Απόνηερ: 
 
1.) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνύπνιεο,2.) Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,3.)Λαδάξνπ 
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,4.) Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο,5..)Λίιινο 
ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,6.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,7.) Γεξαζίκνπ 
Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά., 8.) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,9.)Νηάλνο 
Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο 
 
 
Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο 
Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο 
 
Απιθμόρ θέμαηορ 5Ο ΖΜ.Γ                                                                    Α.Α   34/22 
 
  ΘΔΜΑ : « Ένηαξη ηος Γήμος Σποιζηνίαρ - Μεθάνων ζηο Δλληνικό Γιαδημοηικό Γίκηςο 
Τγιών Πόλεων –ηος Π.Ο.Τ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network). Έγκπιζη Καηαζηαηικού, 
οπιζμόρ εκπποζώπων» 
 
 
Ο Πξόεδξνο,  εηζεγνύκελνο ην πέκπην ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δίλεη ηνλ ιόγν ζηελ θ. Μέιινπ  
ε νπνία ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ηα θάησζη: 
«Κύριε Πρόεδρε,                       
Λακβάλνληαο ππφςε: 
1. Σν άξζξν 65 ηνπ Ν. 3852/2010, 
2. Σν Ν. 4555/2018 (ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι),   
 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΘΕΜΑΣΟ ΜΕ ΥΕΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
Σν Διιεληθφ Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγηψλ Πφιεσλ ( ΔΓΓΤΠΠΤ),είλαη ην πηζηνπνηεκέλν Γίθηπν 
ησλ Γήκσλ & Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο καο ζην Γίθηπν ησλ Δζληθψλ Γηθηχσλ  Τγηψλ Πφιεσλ 
ηνπ  Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (Π.Ο.Τ.). 
Σν Γίθηπν απηό έρεη πξνέιζεη από ηε ζπλέλσζε  ηξηώλ Γηθηύσλ Γήκσλ  ηα νπνία ήζαλ: Σν 
Δζληθφ Γίθηπν Τγηψλ Πφιεσλ ηνπ Π.Ο.Τ., Σν Δζληθφ Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α, θαη ην Δζληθφ Γίθηπν Γήκσλ Πξναγσγήο Τγείαο. ην 
ΔΓΓΤΠΠΤ ζπκκεηέρνπλ κέρξη ζηηγκήο 239 Γήκνη απφ φιε ηε ρψξα. 
Σν Διιεληθφ Γίθηπν Τγηψλ Πφιεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (ΔΓΓΤΠΠΤ) είλαη ην 
Γίθηπν ησλ Ο.Σ.Α απφ φιε ηελ Διιάδα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο θαη 
ηεο πξναγσγήο ηεο πγείαο ησλ δεκνηψλ θαη απνηειεί ην Γίθηπν ηεο ρψξαο καο πνπ είλαη 
κέινο ηνπ Γηθηχνπ ησλ Δζληθψλ Γηθηχσλ ηνπ Π.Ο.Τ. 
ήκεξα αξηζκεί 239 ΟΣΑ κέιε απφ φιε ηελ Διιάδα. 
θνπφο ηνπ Γηθηχνπ, είλαη ηα Πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο αιιά θαη πξνζπκπησκαηηθνχ 
ειέγρνπ (screening) πνπ δηελεξγνχληαη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο, λα έρνπλ 
βησζηκφηεηα θαη λα παξνπζηάδνπλ κεηξήζηκα απνηειέζκαηα, ζχκθσλα θαη κε ηηο 
θαηεπζχλζεηο ηνπ Π.Ο.Τ. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη πινπνηείηαη Πξφγξακκα κεηξήζεσλ Οζηηθήο Ππθλφηεηαο, 
Πξφγξακκα ΚΑΡΠΑ, Πξφγξακκα Γεκηνπξγίαο πκβνπιεπηηθψλ ηαζκψλ γηα ηελ Άλνηα 
ζηνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο θιπ. 
Δπίζεο, ην Γίθηπν αλαπηχζζεη δπλακηθά ηε παξνπζία ηνπ απφ ην 2005, ζπλδξάκνληαο 
νπζηαζηηθά ηνπο Γήκνπο κέιε ηνπ, δηνξγαλψλνληαο εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο θαη πξνιεπηηθήο 
ηαηξηθήο ζε φιε ηε ρψξα. 
Παξάιιεια εθαξκφδεη ην θαηλνηφκν πξφγξακκα Τγηείο Πφιεηο ηνπ Π.Ο.Τ., θέξλνληαο ηελ 
Τγεία ζην θέληξν ηεο πνιηηηθήο, ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ησλ πφιεσλ, 
αλαπηχζζνληαο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο πνπ άπηνληαη φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο δσήο. 
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πλνιηθά, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 17 Παλειιήληα πλέδξηα, ελψ έρεη ζπλδηνξγαλψζεη ην 
πλέδξην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο ζηελ Διιάδα ην 2014. 
Κάζε ρξφλν, νξγαλψλνληαη εκεξίδεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ην θνηλφ. Να 
ζεκεησζεί φηη ε ζεκαηνινγία επηθαηξνπνηείηαη εηεζίσο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ελεκέξσζεο 
θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. 
πλεκκέλα παξαηίζεληαη ηα πξνγξάκκαηα θαη νη δξάζεηο ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ Τγηψλ 
Πφιεσλ θαηά ην 2021. 
Η έληαμε ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ ζην Γίθηπν απηφ ζα σθειήζεη παληνηνηξφπσο ηνλ 
Γήκν καο δηφηη: 
1. Ο Γήκνο καο ζα αλήθεη ζηε κνλαδηθή νξγαλσκέλε δηαδεκνηηθή δνκή πνπ έρεη 
απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ πξναγσγή  ηεο πγείαο θαη ηελ βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ 
πφιεσλ ζχκθσλα κε δηεζλή πξφηππα. 
2. Ο Γήκνο καο ζα ζπκκεηέρεη απηνδίθαηα, κέζσ ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ, ζηηο εζληθέο 
πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξφιεςε, πνπ αλαιακβάλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο πξναγσγήο ηεο πγείαο 
θαζψο θαη ηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο. 
3. Ο Γήκνο καο ζα ζπκκεηέρεη ζε φια ηα ππνβαιιφκελα θαη ηα εγθξηζέληα εζληθά θαη 
επξσπατθά πξνγξάκκαηα. 
4. Ο Γήκνο καο κπνξεί λα δεηά ζηήξημε ζην ΔΓΓΤΠΠΤ φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ηε 
δεκηνπξγία εθδειψζεσλ πνπ επηζπκεί λα πινπνηήζεη. 
5. Ο Γήκνο καο ζα κπνξεί λα επσθειείηαη απφ πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο 
εκπεηξίαο ήάιια πξνγξάκκαηα αληηκεηψπηζεο αλεξγίαο πνπ εγθξίλνληαη κέζσ ηνπ 
ΔΓΓΤΠΠΤ. 
6. Ο Γήκνο καο ζα κπνξεί λα ιακβάλεη ζπκβνπιέο θαη ηερλνγλσζία κέζα απφ ηηο 
ζπλεξγαζίεο πνπ έρεη αλαπηχμεη ην Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν κε Παλεπηζηεκηαθέο ρνιέο, ηελ 
Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο θιπ. 
7. Ο Γήκνο καο ζα ζπκκεηέρεη ζηηο πλαληήζεηο Δξγαζίαο θαη  ζην εηήζην Παλειιήλην 
πλέδξην ηνπ  Γηθηχνπ. 
 
Βάζεη ησλ αλσηέξσ θαη βάζεη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ Γηθηχνπ πνπ επηζπλάπηεηαη θαη φπνπ 
πεξηγξάθνληαη νη ζθνπνί, νη ζηφρνη θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ, 

 
ΕΙΗΓΟΤΜΕΘΑ 

 
1. Σελ έληαμε ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ ζην Διιεληθφ Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγηψλ 

Πφιεσλ. 

2. Σνλ νξηζκφ σο πνιηηηθνχ εθπξνζψπνπ,ηεο Αληηδεκάξρνπ ππεχζπλεο γηα ζέκαηα 

Τγείαο θαο. Μαξίαο Αλ. Μέιινπ(θαη ζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζήο ηεο, ηνλ εθάζηνηε 

Αληηδήκαξρν ή Γεκνηηθφ χκβνπιν ππεχζπλν γηα ζέκαηα Τγείαο). 

3. Σνλ νξηζκφ σο πληνληζηή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τγηείο Πφιεηο ζηνλ Γήκν Σξνηδελίαο – 

Μεζάλσλ, ηεοΤπαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ θαο. Δπαγγειίαο 

Παπαρξήζηνπ, αξκφδηαο γηα ζέκαηα θνηλσληθήο κέξηκλαο, κε αλαπιεξσηή ηνλ 

Τπάιιειν ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ θ. Δπάγγειν Κφιιηα. 

4. Σε ζχζηαζε πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τγηείο Πφιεηο. 

5. Σνλ νξηζκφ σο κειψλ ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τγηείο 

Πφιεηο: 

 Σελ Αληηδήκαξρν ππεχζπλε γηα ζέκαηα πγείαο θα. Μαξία Αλ. Μέιινπ θαη ζε 

πεξίπησζε αληηθαηάζηαζήο ηεο, ηνλ εθάζηνηε Αληηδήκαξρν ή Γεκνηηθφ 

χκβνπιν αξκφδην γηα ζέκαηα Τγείαο. 
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 Σνλ Αληηδήκαξρν ππεχζπλν γηα ζέκαηα Αζιεηηζκνχ θ. σηήξην Αζ. νχρια 

θαη ζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζήο ηνπ, ηνλ εθάζηνηε Αληηδήκαξρν ή Γεκνηηθφ 

χκβνπιν αξκφδην γηα ζέκαηα Αζιεηηζκνχ. 

 Σελ Αληηδήκαξρν ππεχζπλε γηα ζέκαηα Πξαζίλνπ & Καζαξηφηεηαο θα. 

Αλαζηαζία Γ. Μάγεηξα θαη ζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζήο ηεο, ηνλ εθάζηνηε 

Αληηδήκαξρν ή Γεκνηηθφ χκβνπιν αξκφδην γηα ζέκαηα Πξαζίλνπ & 

Καζαξηφηεηαο. 

 Σελ Τπάιιειν ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ θα. Δπαγγειία 

Παπαρξήζηνπ, αξκφδηα γηα ζέκαηα θνηλσληθήο κέξηκλαο. 

 Σνλ Τπάιιειν ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ θ. Δπάγγειν Κφιιηα. 

6. Σελ εηήζηα εηζθνξά ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ ζην Γίθηπν χςνπο πεληαθνζίσλ 

(500) επξψ. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ καο ζην πξφγξακκα απαηηείηαη εηήζηα 

ζπλδξνκή πεληαθνζίσλ (500) € (ζπλδξνκή πνπ απαηηείηαη γηα Γήκνπο κε πιεζπζκφ 

έσο 10.0000 θαηνίθνπο), ε νπνία έρεη πξνβιεθζεί θαηά ηε ζχληαμε ηνπ πξνυ/ζκνχ 

2022 θαη κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 006474001, κε πεξηγξαθή «Δηήζηα 

εηζθνξά ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ ζηελ Α.Μ.Κ.Δ. – Διιεληθφ Γηαδεκνηηθφ 

Γίθηπν Τγηψλ Πφιεσλ». 

 
 

Παξαθαιείζζε γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζε».  
 
 
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.. 
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ε Δ Ι : 

 

Καηά πιεηνςεθία εγθξίλεη: 

 

7. Σελ έληαμε ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ ζην Διιεληθφ Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγηψλ 

Πφιεσλ. 

8. Σνλ νξηζκφ σο πνιηηηθνχ εθπξνζψπνπ,ηεο Αληηδεκάξρνπ ππεχζπλεο γηα ζέκαηα 

Τγείαο θαο. Μαξίαο Αλ. Μέιινπ(θαη ζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζήο ηεο, ηνλ εθάζηνηε 

Αληηδήκαξρν ή Γεκνηηθφ χκβνπιν ππεχζπλν γηα ζέκαηα Τγείαο). 

9. Σνλ νξηζκφ σο πληνληζηή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τγηείο Πφιεηο ζηνλ Γήκν Σξνηδελίαο – 

Μεζάλσλ, ηεοΤπαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ θαο. Δπαγγειίαο 

Παπαρξήζηνπ, αξκφδηαο γηα ζέκαηα θνηλσληθήο κέξηκλαο, κε αλαπιεξσηή ηνλ 

Τπάιιειν ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ θ. Δπάγγειν Κφιιηα. 

10. Σε ζχζηαζε πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τγηείο Πφιεηο. 

11. Σνλ νξηζκφ σο κειψλ ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τγηείο 

Πφιεηο: 
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 Σελ Αληηδήκαξρν ππεχζπλε γηα ζέκαηα πγείαο θα. Μαξία Αλ. Μέιινπ θαη ζε 

πεξίπησζε αληηθαηάζηαζήο ηεο, ηνλ εθάζηνηε Αληηδήκαξρν ή Γεκνηηθφ 

χκβνπιν αξκφδην γηα ζέκαηα Τγείαο. 

 Σνλ Αληηδήκαξρν ππεχζπλν γηα ζέκαηα Αζιεηηζκνχ θ. σηήξην Αζ. νχρια 

θαη ζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζήο ηνπ, ηνλ εθάζηνηε Αληηδήκαξρν ή Γεκνηηθφ 

χκβνπιν αξκφδην γηα ζέκαηα Αζιεηηζκνχ. 

 Σελ Αληηδήκαξρν ππεχζπλε γηα ζέκαηα Πξαζίλνπ & Καζαξηφηεηαο θα. 

Αλαζηαζία Γ. Μάγεηξα θαη ζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζήο ηεο, ηνλ εθάζηνηε 

Αληηδήκαξρν ή Γεκνηηθφ χκβνπιν αξκφδην γηα ζέκαηα Πξαζίλνπ & 

Καζαξηφηεηαο. 

 Σελ Τπάιιειν ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ θα. Δπαγγειία 

Παπαρξήζηνπ, αξκφδηα γηα ζέκαηα θνηλσληθήο κέξηκλαο. 

 Σνλ Τπάιιειν ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ θ. Δπάγγειν Κφιιηα. 

12. Σελ εηήζηα εηζθνξά ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ ζην Γίθηπν χςνπο πεληαθνζίσλ 

(500) επξψ. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ καο ζην πξφγξακκα απαηηείηαη εηήζηα 

ζπλδξνκή πεληαθνζίσλ (500) € (ζπλδξνκή πνπ απαηηείηαη γηα Γήκνπο κε πιεζπζκφ 

έσο 10.0000 θαηνίθνπο), ε νπνία έρεη πξνβιεθζεί θαηά ηε ζχληαμε ηνπ πξνυ/ζκνχ 

2022 θαη κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 006474001, κε πεξηγξαθή «Δηήζηα 

εηζθνξά ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ ζηελ Α.Μ.Κ.Δ. – Διιεληθφ Γηαδεκνηηθφ 

Γίθηπν Τγηψλ Πφιεσλ». 

 
 

7)Δγθξίλεη ην θαηαζηαηηθό ηνπ 

 

 

Μεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Αζαλαζίνπ, ζε όηη αθνξά ηνλ νξηζκό ηεο θ. Μέιινπ. 

 

 

                           Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 34/2022 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                         ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


