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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: «Δπηλογή εμβλήματος  γηα τον Γήμο Σροηδενίας-Μεζάνων» 
 

 
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 
 
Παρόντες      

 
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 
 
 

 
Απόντες 
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:  Πολλάλες Υρ. πσρίδων, Παρών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παρόντες  
1)Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ, 3.)  Παπιήο 
Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο,  
 
Απόντες 
 
1.) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνύπνιεο,2.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο, Κ.Γξπόπεο, 
3.)Λαδάξνπ Διεπζέξηνο, Κ.Λνπηξνπόιεσο , 4.)Νηάλνο Αζαλάζηνο , Κ.Σξνηδήλνο , 5.)Λίιινο 
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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 
 
 
  Αρηζμός Θέματος: 9οσ Ζ/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 176/2020 
 
ΘΔΜΑ: «Δπηλογή εμβλήματος  γηα τον Γήμο Σροηδενίας-Μεζάνων» 
 
 
Ο Πξόεδξνο αθνύ έζεζε ζην Γ.. ην 9ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. 
Γήκαξρν ν νπνίνο αθνύ ηόληζε ηελ αλάγθε λα έρεη ν Γήκνο Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ ην δηθό ηνπ 
δεισηηθό ζήκα (έκβιεκα) θάιεζε ηνπο πκβνύινπο λα επηιέμνπλ από θάπνηα πξνζρέδηα, ηα 
νπνία  παξνπζίαζε, κε ηελ κνξθή ζθίηζσλ. Σα ηειεπηαία είλαη κηα θαιιηηερληθή πξνζέγγηζε 
«ελνπνίεζεο» ησλ εκβιεκάησλ ησλ ηέσο Γήκσλ Σξνηδήλνο θαη Μεζάλσλ, από ηελ  ελνπνίεζε 
ησλ νπνίσλ πξνέθπςε ν Γήκνο καο ζηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή. 
Ο θ. Κ. Καξαγηάλλεο αθνύ ζπκθώλεζε κε ηελ πξόηαζε ηνπ Γεκάξρνπ λα απνθηήζεη ν Γήκνο  
ην δηθό ηνπ έκβιεκα, εμέθξαζε ηελ αληίζεζή ηνπ ζηνλ ηξόπν επηινγήο  πνπ πξόηεηλε ν θ. 
Γήκαξρνο. Σόληζε όηη πξέπεη λα πξνθεξπρζεί έλαο αλνηθηόο δηαγσληζκόο , κε έλα ζπκβνιηθό  
πνζό σο έπαζιν γηα ηνλ ληθεηή. Σν πξνηαζέλ έκβιεκα ζα επηιεγεί από κηα επηηξνπή πνπ ζα 
ζπγθξνηήζνπκε απνηεινύκελε από εηδηθνύο (εηθαζηηθό, δσγξάθν, αξρηηέθηνλα) θαη ην νπνίν 
ζα πάξεη ηελ ηειηθή έγθξηζε από ην Γεκνηηθό πκβνύιην. Σέινο δήισζε πσο κπνξεί ε 
επηηξνπή λα πξνηείλεη κέρξη ηξία εκβιήκαηα , αθήλνληαο ηελ ηειηθή επηινγή ζην Γ.. 
 ηελ ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ην ώκα λα επηιέμεη αλάκεζα ζηελ πξόηαζε ηνπ θ. 
Γεκάξρνπ θαη απηή ηνπ θ. Καξαγηάλλε, όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν επηινγήο  
 

 

  Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

Α Π Ο Φ Α  ΙΕ Δ Ι : 

 

Καηά πιεηνςεθία  ηελ επηινγή εκβιήκαηνο  γηα ηνλ Γήκν Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ θαηόπηλ 
αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ, κε ζπκβνιηθό πνζό γηα ηνλ ληθεηή θαη κε κηα επηηξνπή από γλώζηεο 
ηνπ αληηθεηκέλνπ (εηθαζηηθό, δσγξάθν, αξρηηέθηνλα) ε νπνία θαη ζα πξνθξίλεη ηα ηξία 
αξηηόηεξα ζύκβνια. Ζ ηειηθή επηινγή ζα αλήθεη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην. 
Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Μ.Μέιινπ, Μάγεηξα- Πάιιε  Αλαζηαζία, Λίηζα Κσλ/λνπ, 
Αλαζηαζηάδε Γ., Θενδσξνπνύινπ .& νύρια σηήξηνπ νη νπνίνη ςήθηζαλ ηελ πξόηαζε ηνπ 
θ. Γεκάξρνπ. 
 

 
                   Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 176/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
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                                    ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


