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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 26οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 26/2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
ΘΔΜΑ: «Δπηβοιή ζηο Γήκο Πόροσ  ηέιοσς από ηελ άληιεζε πόζηκοσ ύδαηος θαη 
αποδεκίωζή κας από βιάβες ποσ έτοσλ προθιεζεί από ηα δίθησα θοηλής ωθέιεηάς ηοσ, 
ηα οποία δηέρτοληαη ηα γεωγραθηθά όρηα ηοσ Γήκοσ Σροηδελίας-Μεζάλωλ. - Αλάζεζε 
σπόζεζες ζε δηθεγόρο» 
 
 
ήκεξα ηελ 20ε  Οθησβξίνπ  2020 εκέξα Σξίηε θαη  από θαη 19:00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε, δηα δώζεο θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ, ζην Ακθηζέαηξν ηνπ Γπκλαζίνπ Γαιαηά 
κατόπιν της υπ’αξηζκ.4817/16-10-20 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..,  πνπ 
επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. 
(Ν.3463/2006) & 67 ηνπ Ν.3852/2010 θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, 
δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 15 , ήηνη: 
 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόληες      

 
1) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.) Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο ,4.) Μάγεηξα- 
Πάιιε  Αλαζηαζία,5.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 6.))νύρια ηπιηαλή,  7.)Παληειήο Βαζίιεηνο, 
8..)Αλδξένπ Υξπζνύια,9.)  Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,10.) Θενδσξνπνύινπ νθία,11.)  
Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,12.)  νύριαο σηήξηνο,13.) ακπάλεο Γεκήηξηνο (απνρώξεζε ζην 
10ν ζέκα),14.) Αζαλαζίνπ άββαο (απνρώξεζε ζην 5ν ζέκα),15.) Λαδάξνπ Κσλ/λνο 
 
 

 
Απόληες 
1) Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο,2.) Λεζηώηεο ππξίδσλ,3.) Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια 
,4.)Καξλέδεο ππξίδσλ,5.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο, 6..)Μέιινο Ησάλλεο 
 
(Οη θ.θ. Κεξακίδαο θαη Καξλέδεο ελεκέξσζαλ ηειεθσληθά ηνλ Πξόεδξν γηα ηνλ ιόγν ηεο 
απνπζίαο ηνπο) 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Ποιιάιες Υρ. πσρίδωλ, Παρώλ. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παρόληες  
1)Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ, 3.)  Παπιήο 
Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο,  
 
Απόληες 
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1.) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνύπνιεο,2.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο, Κ.Γξπόπεο, 
3.)Λαδάξνπ Διεπζέξηνο, Κ.Λνπηξνπόιεσο , 4.)Νηάλνο Αζαλάζηνο , Κ.Σξνηδήλνο , 5.)Λίιινο 
ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,6) Μνύγηνπ Μαξία, Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,7.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο, Κ.  
Γαιαηά. 
 
 
Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο 
Δπάγγεινο 
 
 
  Αρηζκός Θέκαηος: 1οσ ΠΡΟ/Ζ/Γ.                                             ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 167/2020 
 
ΘΔΜΑ: «Δπηβοιή ζηο Γήκο Πόροσ  ηέιοσς από ηελ άληιεζε πόζηκοσ ύδαηος θαη 
αποδεκίωζή κας από βιάβες ποσ έτοσλ προθιεζεί από ηα δίθησα θοηλής ωθέιεηάς ηοσ, 
ηα οποία δηέρτοληαη ηα γεωγραθηθά όρηα ηοσ Γήκοσ Σροηδελίας-Μεζάλωλ. - Αλάζεζε 
σπόζεζες ζε δηθεγόρο» 
 
Ο Πξόεδξνο αθνύ εθθώλεζε ην πξώην πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκα γλσξίδεη ζην ζώκα όηη 

ην παξόλ εηζάγεηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 

67 παξ.7. ηνπ Ν 3852/2010 θαη θαηόπηλ πξόηαζεο ηνπ θ. Κσλ/λνπ Καξαγηάλλε, κε ζηόρν ηελ 

πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ. 

   ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 παξ.6 ηνπ Κ.Γ.Κ. Ν3463/06 γηα λα ζπδεηεζεί ζέκα 

σο θαηεπείγνλ θαη λα ιεθζεί απόθαζε γηα απηό πξέπεη πξώηα λα απνθαζηζζεί από ηελ 

απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ όηη ην 

ζέκα είλαη θαηεπείγνλ. 

 

  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 ην αλσηέξσ ζέκα πνπ εηζεγείηαη ν θ. Κ. Καξαγηάλλεο . 

Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Μέιινπ Μ., Μάγεηξα -  Πάιιε  Αλαζηαζία, Λίηζα Κσλ/λνπ, 

Αλαζηαζηάδε Γ., Θενδσξνπνύινπ ., νύρια . 

ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. Καξαγηάλλε  Κσλ/λν  ν νπνίνο πξνηείλεη ηα 

εμήο: 

1)Σελ επηβνιή ηέινπο άληιεζεο πόζηκνπ ύδαηνο από ηνλ θάκπν Σξνηδελίαο ζηνλ Γήκν 

Πόξνπ, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη παιαηόηεξε απόθαζή καο, 

2)Απαίηεζε απνδεκίσζεο από βιάβεο πνπ έρνπλ ππνζηεί νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη  ηνπ Γήκνπ 

καο από ηελ δηέιεπζε ησλ δηθηύσλ θνηλήο σθέιεηαο  ηνπ Γήκνπ Πόξνπ, 

3)Σελ αλάζεζε ηεο ππόζεζεο ζε δηθεγόξν. 

ηελ ζπλέρεηα ηνλ ιόγν πήξε ν θ. Αζαλαζίνπ ν νπνίνο δήισζε: 

1)πκθσλεί κε ηνλ θ. Καξαγηάλλε σο πξνο ηελ επηβνιή ηέινπο άληιεζεο πόζηκνπ ύδαηνο θαη 

απνδεκίσζεο ιόγσ βιαβώλ ηνπ νδνζηξώκαηνο, 

2)πγθξόηεζε θνξέα δηαρείξηζεο  ΒΗΟΚΑ από θνηλνύ  ( Γήκνο Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ  θαη  

Γήκνο Πόξνπ) 

3)Δθπόλεζε κειέηεο θαηαγξαθήο εζόδσλ ηνπ ΒΗΟΚΑ έσο ζήκεξα θαη δηεθδίθεζε ρεξζαίσλ 

ηκεκάησλ ηνπ όκνξνπ Γήκνπ (Πόξνπ).. 
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Ο θ. Λίηζαο δήισζε όηη πξέπεη λα πξνεγεζεί  ινγηζηηθή κειέηε θαη ζηελ ζπλέρεηα λα 

δηεθδηθεζνύλ ρξήκαηα από ηνλ Γήκν Πόξνπ. Δπίζεο ν θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ ΒΗΟΚΑ  λα 

ζπζηαζεί  αθνύ γίλνπλ νη απνθαηαζηάζεηο ησλ βιαβώλ από ηνλ Γήκν Πόξνπ. 

Ο θ. Γήκαξρνο πξόηεηλε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνπο επηθεθαιήο ησλ ζπλδπαζκώλ ηεο 

αληηπνιίηεπζεο ( παξνπζία  δηθεγόξνπ ) θαη ράξαμε θνηλήο γξακκήο. 

ηελ ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο έζεζε ζε ςεθνθνξία ηηο πξνηάζεηο ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ηνπ θ. 

Καξαγηάλλε Κσλ/λνπ. 

Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

                                             Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η 

Καηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηελ πξόηαζε ηνπ θ. Καξαγηάλλε Κσλ/λνπ , ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 
1)Σελ επηβνιή ηέινπο άληιεζεο πόζηκνπ ύδαηνο από ηνλ θάκπν Σξνηδελίαο ζηνλ Γήκν 

Πόξνπ, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη παιαηόηεξε απόθαζή καο, 

2)Απαίηεζε απνδεκίσζεο από βιάβεο πνπ έρνπλ ππνζηεί νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη  ηνπ Γήκνπ 

καο από ηελ δηέιεπζε ησλ δηθηύσλ θνηλήο σθέιεηαο  ηνπ Γήκνπ Πόξνπ, 

3)Σελ αλάζεζε ηεο ππόζεζεο ζε δηθεγόξν. 

 

Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Μέιινπ Μ., Μάγεηξα -  Πάιιε  Αλαζηαζία, Λίηζα Κσλ/λνπ, 

Αλαζηαζηάδε Γ.,  νύρια ., νη νπνίνη ςήθηζαλ ηελ πξόηαζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ 

 
 
                        Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 167/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                    ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


