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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: Έγκπιζη ζςμμεηοσήρ ηος Γήμος Σποιζηνίαρ-Μεθάνων ζηο Γίκηςο Πόλεων 
«ΓΙΚΣΤΟ ΠΟΛΔΩΝ ΓΙΑ ΣΖΝ ΒΙΩΙΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΙ ΚΤΚΛΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με 
διακπιηικό ηίηλο «ΒΙΩΙΜΖ ΠΟΛΖ», -Έγκπιζη καηαζηαηικού, διακήπςξηρ, οπιζμόρ 
εκπποζώπων 

 
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 
θαηφπηλ ηεο ππ’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 
 
Παπόνηερ      

 
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 
 
 

 
Απόνηερ 
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:  Πολλάληρ Υπ. πςπίδων, Παπών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παπόνηερ  
1)Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ, 3.)  Παπιήο 
Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο,  
 
Απόνηερ 
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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 
 
 
  Απιθμόρ Θέμαηορ: 4ος Ζ/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 171/2020 
 
ΘΔΜΑ: Έγκπιζη ζςμμεηοσήρ ηος Γήμος Σποιζηνίαρ-Μεθάνων ζηο Γίκηςο Πόλεων 
«ΓΙΚΣΤΟ ΠΟΛΔΩΝ ΓΙΑ ΣΖΝ ΒΙΩΙΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΙ ΚΤΚΛΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με 
διακπιηικό ηίηλο «ΒΙΩΙΜΖ ΠΟΛΖ», -Έγκπιζη καηαζηαηικού, διακήπςξηρ, οπιζμόρ 
εκπποζώπων 

 
Ο Πξόεδξνο αθνύ έζεζε ζην Γ.. ην 4ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. 
Λίηζα, ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ ηελ ππ αξηζ. 110/20 ζρεηηθή απόθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο , γλσξίδνληαο ζην ζώκα ηα εμήο: 
 

« Η Επξσπατθή Έλσζε πξνζθέξεη αξθεηέο ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο, κέζα απφ 

πξνγξάκκαηα πνπ ζπληνλίδνληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν θαη απεπζχλνληαη ζην ζχλνιν ηεο Επξσπατθήο 

πεξηθέξεηαο. Ωζηφζν, ε νξγάλσζε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ δε κπνξεί λα γίλεη απφ κεκνλσκέλνπο 

θνξείο. Είλαη απαξαίηεην λα δηακνξθψλνληαη απφ νκάδεο θνξέσλ πνπ επηπιένλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, πξέπεη λα πξνέξρνληαη θαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θξάηε. Πξνηείλεηαη ν Δήκνο καο λα 

ζπκκεηάζρεη ζηελ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία «ΓΙΚΤΥΟ ΠΟΛΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακπιηικό ηίηλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ». 

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ δηθηχνπ είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάιεςε δξάζεο γηα ηε δεκηνπξγία 

δηθηχνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, ψζηε λα ζπγθξνηνχλ νκάδεο θαη λα ππνβάιινπλ θαη λα 

πινπνηνχλ πξνηάζεηο έξγσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ Επξσπατθά πξνγξάκκαηα, φζνλ αθνξά ηνπο 

ηνκείο ηηρ Βιώζιμηρ Ανάπηςξηρ, ηηρ Αειθοπίαρ, ηηρ πποζηαζίαρ ηος Πεπιβάλλονηορ, ηηρ Κςκλικήρ 

Οικονομίαρ και ηηρ Οικοκαινοηομίαρ. Εηδηθφηεξα ην Δίθηπν επηδηψθεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ζθνπψλ ηνπ, κέζσ ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο έξεπλαο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ Δήκσλ, γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ θαη πνιηηηθψλ. 

Πξνηείλεηαη: 

 Η έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Δήκνπ Τξνηδελίαο-Μεζάλσλ ζην Δίθηπν Πφιεσλ 

«ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ». 

 Η έγθξηζε ηεο δηαθήξπμεο ηεο 10εο Μαξηίνπ 2017, ε νπνία επηζπλάπηεηαη. 

 Η έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηθηχνπ, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη. 
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 Να νξηζηεί σο εθπξφζσπνο ηνπ Δήκνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Δηθηχνπ ν 

Δήκαξρνο Σππξίδσλ 

 Πνιιάιεο, κε αλαπιεξσηή ηνλ θν Κσλζηαληίλν Λίηζα. 

 Να εγθξηζεί ην πνζφ χςνπο 2.000€ σο εηήζηα εηζθνξά ζην Δίθηπν, ην νπνίν ζα 

πξνβιεθζεί κε  

αλακφξθσζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2021 θαη εθεμήο. 

 Να εμνπζηνδνηεζεί ν Δήκαξρνο γηα φιεο ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο» 

 

 

ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

                                        Αποθαζίζει  

 

Καηά πιεηνςεθία : 

 

1. Δγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ ζην Γίθηπν Πόιεσλ «ΒΗΩΗΜΖ ΠΟΛΖ». 

2. Δγθξίλεη ηε δηαθήξπμε ηεο 10εο Μαξηίνπ 2017. 

3. Δγθξίλεη ην θαηαζηαηηθό ηνπ δηθηύνπ. 

4. Οξίδεη σο εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Γηθηύνπ ην Γήκαξρν ππξίδσλ 

Πνιιάιε, κε αλαπιεξσηή ηνλ θν Κσλζηαληίλν Λίηζα. 

5. Δγθξίλεη πνζό ύςνπο 2.000€ σο εηήζηα εηζθνξά ζην Γίθηπν, ην νπνίν ζα πξνβιεθζεί  ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2021 θαη εθεμήο. 

6. Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν γηα όιεο ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

7. Σελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο ζηελ Ο.Γ.Δ. ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» ηνπ Γήκνπ 

Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, θαζώο θαη ζηα αξκόδηα ηκήκαηα πξνο εθηέιεζε. 

 

Μεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Αζαλαζίνπ 

 
 
                   Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 171/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                    ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 


