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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 25οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 25/2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
ΘΔΜΑ: «Παρατώρηζη διαμερίζμαηος ζηον Καραηζά για διαμονή ιαηρού» 

 
ήκεξα ηελ 28ε επηεκβξίνπ  2020 εκέξα Γεπηέξα θαη  από θαη 18:30 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε, δηα δώζεο θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ, ζην Ακθηζέαηξν ηνπ Γπκλαζίνπ Γαιαηά 
θαηόπηλ ηεο ππ’αξηζκ.4283/24-9-20 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 19 , ήηνη: 
 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόνηες      

 
1) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Καξαγηάλλεο 
Κσλ/λνο ,5.) Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,6.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 7.))νύρια ηπιηαλή,  
8.)Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια,9.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 10.)Αλδξένπ Υξπζνύια,11.)  
Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,12.) Θενδσξνπνύινπ νθία,13.) Καξλέδεο ππξίδσλ ,14.) 
Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,15.)  νύριαο σηήξηνο,16.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο, 17.)Μέιινο Ησάλλεο 
(απνρώξεζε κε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ), 18.) ακπάλεο Γεκήηξηνο (απνρώξεζε ζην 8ν 
ζέκα),19) Αζαλαζίνπ άββαο 
 
 

 
Απόνηες 
1)Λαδάξνπ Κσλ/λνο,2) Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάλης Υρ. πσρίδων, Παρών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παρόνηες  
1)Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ, 3.)  Παπιήο 
Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 4.)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,5) Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,6.) 
Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά. 
Απόνηες 
 
1.) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνύπνιεο,2.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο, Κ.Γξπόπεο, 
3.)Λαδάξνπ Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο , 4.)Νηάλνο Αζαλάζηνο, Κ.Σξνηδήλνο  
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Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο 
Δπάγγεινο 
 
 
  Αριθμός Θέμαηος: 5ou Ζ/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 152/2020 
 
ΘΔΜΑ: «Παρατώρηζη διαμερίζμαηος ζηον Καραηζά για διαμονή ιαηρού» 

 

Ο Πξόεδξνο αθνύ έζεζε ζην Γ.. ην 5ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο δίλεη ηνλ ιόγν ζηελ θ. 
Μέιινπ ε νπνία γλσξίδεη ζην ώκα ηα εμήο:  

 
«Κύξηε Πξόεδξε, Κύξηνη Σύκβνπινη, 
Σηνλ Καξαηδά ππάξρεη δηακέξηζκα πνπ αλήθεη ζην Δήκν, ην νπνίν είλαη θελό. 
Σην Πεξηθεξεηαθό Ιαηξείν Καξαηδά πξνθεξύζζεηαη πεξίπνπ κία θνξά ην ρξόλν, ζέζε γηα 1 
Ιαηξό Υπαίζξνπ, κηαο θαη ε πηζαλόηεηα λα δηεθδηθήζεη ηε ζέζε κόληκα έλαο Εηδηθεπκέλνο 
Ιαηξόο είλαη πνιύ κηθξή. 
Πξνηείλνπκε λα δεισζεί επίζεκα ζηε 2ε Υ.ΠΕ. ζηελ νπνία αλήθεη ην Κέληξν Υγείαο Γαιαηά θαη 
ην Πεξηθεξεηαθό Ιαηξείν Καξαηδά, ε παξαρώξεζε ηνπ δηακεξίζκαηνο γηα δσξεάλ δηακνλή ηνπ 
Ιαηξνύ γηα έλα ρξόλν. 
Η πξνθήξπμε ηεο ζέζεο γίλεηαη απηήλ ηελ επνρή. 
Πηζηεύνπκε όηη κηα ηέηνηα θίλεζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο θίλεηξν γηα ηελ δήισζε 
ππνςεθηόηεηαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε από Ιαηξνύο Υπαίζξνπ. 
Παξάιιεια ε βέβαηε δηακνλή ηνπ Ιαηξνύ ζηνλ Καξαηδά ζα δεκηνπξγήζεη έλα αίζζεκα 
αζθάιεηαο γηα ηνπο θαηνίθνπο, αθνύ θαη πξαθηηθά ζα κπνξνύλ λα εμππεξεηνύληαη άκεζα ζηελ 
πεξίπησζε έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνύ νπνηαδήπνηε ώξα ηνπ εηθνζηηεηξαώξνπ.  
 

 
 

                                        ΔΗΖΓΟΤΜΔΘΑ 
 
 
Σελ παξαρώξεζε ηνπ δηακεξίζκαηνο ζηνλ Καξαηδά γηα δσξεάλ δηακνλή ηνπ Ηαηξνύ. 
Ζ ηζρύο ηεο παξαρώξεζεο λα είλαη γηα 1 ρξόλν, κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ Ηαηξνύ λα ην 
παξαδώζεη ζην ηέινο ηεο ζεηείαο ηνπ ζηελ ίδηα θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε. 
Σελ επζύλε γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία ζα παξαδνζεί θαη ζα παξαιεθζεί ην 
δηακέξηζκα, λα ηελ έρεη ν Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηνο Καξαηδά. 
Ο Ηαηξόο λα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαιύπηεη ηα έμνδα ειεθηξνδόηεζεο θαη πδξνδόηεζεο ηνπ 
δηακεξίζκαηνο γηα όζν θαηξό δηακείλεη. 
 
Παξαθαιείζζε γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο» 
 
 
 
 ηε ζπλέρεηα θαιεί ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

  Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

Α Π Ο Φ Α  ΙΕ Δ Ι : 

 
 
Οκόθσλα ηελ παξαρώξεζε ηνπ δηακεξίζκαηνο ζηνλ Καξαηδά γηα δσξεάλ δηακνλή ηνπ Ηαηξνύ. 
Ζ ηζρύο ηεο παξαρώξεζεο λα είλαη γηα 1 ρξόλν, κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ Ηαηξνύ λα ην 
παξαδώζεη ζην ηέινο ηεο ζεηείαο ηνπ ζηελ ίδηα θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε. 
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Σελ επζύλε γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία ζα παξαδνζεί θαη ζα παξαιεθζεί ην 
δηακέξηζκα, λα ηελ έρεη ν Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηνο Καξαηδά. 
Ο Ηαηξόο λα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαιύπηεη ηα έμνδα ειεθηξνδόηεζεο θαη πδξνδόηεζεο ηνπ 
δηακεξίζκαηνο γηα όζν θαηξό δηακείλεη. 
Τπέξ ςήθηζε θαη ν Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Καξαηδά θ. Λίιινο. 

 

 
 

                   Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 152/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                    ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


