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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 3οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
                                                          Α.Α (35/21) 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 3/2021 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
 
ΘΔΜΑ : Αίηηζη κ. Ν.Μ. 
 
 
ήκεξα ηελ 5ε Φεβξνπαξίνπ 2021 εκέξα Παξαζθεπή θαη από ώξα 20:00 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  «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης 
εμθάνιζης ηοσ κορωνοϊού COVID-19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ»,  θαη 
καηόπιν ηης σπ’αξηζκ.411/1-2-21 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 20 ήηνη: 
 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόνηες      

 
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Μάγεηξα- 
Πάιιε Αλαζηαζία,5.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 6.)) Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,7.) Καξλέδεο 
ππξίδσλ,8.)  νύριαο σηήξηνο,9.)Αλδξένπ Υξπζνύια, 10.)νύρια ηπιηαλή ,11.) Λαδάξνπ 
Κσλ/λνο,12 .) Κεξακίδαο Γεώξγηνο ,13.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 14.)Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο, 15.) 
Αζαλαζίνπ άββαο,16.)ακπάλεο Γεκήηξηνο,17.)Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο,18.)Παηνπιηάο  
Κσλζηαληίλνο.19.) Θενδσξνπνύινπ νθία,20.)Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια 
 
 
 
 

 
Απόνηες 
1.)Μέιινο Ησάλλεο 
 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάλης Υρ. πσρίδων, Παρών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παρόνηες  
 
Οσδείς 
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Απόνηες 
1.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο,2.) .) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνύπνιεο,3.) Μνύγηνπ 
Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,4.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,5.)Λαδάξνπ 
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,6.) Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 7.)Λίιινο 
ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,8.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,9.) Γεξαζίκνπ 
Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά., 10.) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο 
 
 
Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο 
Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο 
 
Αριθμός θέμαηος 29Ο /ΖΜ.Γ                                                                    Α.Α   35/21 
 
ΘΔΜΑ : Αίηηζη κ. Ν.Μ 
 
Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην εηθνζηό όγδνν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ 
θ. Λεζηώηε, ν νπνίνο αθνύ ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ηελ ππ αξηζ. 5399/20 αίηεζε ,αλαθέξεη 
κεηαμύ άιισλ ηα εμήο: 
«Με ηελ ππ αξηζ. 174/20 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ νξίζηεθε 
επηηξνπή ειέγρνπ ησλ επνρηαθώλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία αληηθαηέζηεζε ηελ ππ αξηζ. 37/2016 
πξνεγνύκελε θαη κε ην ίδην αληηθείκελν επηηξνπή. ηελ ζπγθεθξηκέλε είκαη Πξόεδξνο κε κέιε 
ηηο κόληκεο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ καο θ.θ. ηάγξε θαη Παπαρξήζηνπ. Αλ θαη ππέγξαςα ην κε 
εκεξνκελία 5-2-2021 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο, εηζεγνύκαη ηελ έγθξηζε όισλ ησλ 
ππνβιεζέλησλ αηηήζεσλ πνπ εμεηάζηεθαλ από ηελ επηηξνπή θαη ηελ πξνζθόκηζε ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ ζρεηηθώλ ππεπζύλσλ δειώζεσλ( ΦΔΚ 235/Β/3-9-1976) άκεζα. Δθηηκώ  όηη 
πξέπεη λα αξθεζηνύκε ζε απηά πνπ αλαθέξεη ην πξναλαθεξόκελν ΦΔΚ θαη λα γίλεη έιεγρνο 
από ηελ επηηξνπή ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν (πεξί αθξίβεηαο ησλ δεισζέλησλ ηεο Τ.Γ.)» 
Ο θ. Πξόεδξνο , ζπκθσλώληαο κε ηνλ θ. Λεζηώηε, πξόηεηλε λα παξζεί ζήκεξα ε απόθαζε , 
αλαιακβάλνληαο νη ελδηαθεξόκελνη ηηο επζύλεο ησλ αλαγξαθνκέλσλ  ζηηο ππεύζπλεο 
δειώζεηο ηνπο. 
Οθ. Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο, κεηαμύ άιισλ, δήισζε: « όηη δελ έρνπκε πιήξε ζηνηρεία, λα 
παξζεί απόθαζε έγθξηζεο  ησλ αηηήζεσλ,  κε ηελ πξνϋπόζεζε λα επηθαηξνπνηεζνύλ όηαλ ζα 
ππνβιεζνύλ νη ππεύζπλεο δειώζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επαγγεικαηηώλ. Να κε κεηαθέξνπκε 
ζηνπο ππαιιήινπο ηελ επζύλε πνπ έρνπκε εκείο σο δεκνηηθό ζπκβνύιην» 
Ο θ. Αζαλαζίνπ, κεηαμύ άιισλ, δήισζε όηη « ε δηαδηθαζία δελ είλαη ε ζσζηή. Πξέπεη λα 
πξνεγεζεί ε ππεύζπλε δήισζή ηνπο  θαη εκείο  απιά ζα εγθξίλνπκε ή όρη ην ρξνληθό δηάζηεκα 
πνπ ζα δεισζεί ζε απηή». 
Σαπηόζεκε άπνςε κε ηνπ θ. Αζαλαζίνπ εμέθξαζε θαη ν θ. Λαδάξνπ. 
Ο θ. Παληειήο  πξόηεηλε λα απνζηείινπκε έγγξαθν-εξώηεκα ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ γηα 
ηελ δπλαηόηεηα λα ρξεώλνληαη νη ελ ιόγσ επηρεηξήζεηο κε ην πιαζκαηηθό 1/3 ησλ 
ηεηξαγσληθώλ ηνπο. 
 
 

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 : 

Οκόθσλα ηελ έγθξηζε ηεο ππ αξηζ. 5402/20 αίηεζεο ηνπ θ.Ν.Μ.  ηνλ αλσηέξσ ζα 

ππνινγηζζνύλ ην  1/3  ησλ ζπλνιηθώλ ηεηξαγσληθώλ ηεο επνρηαθήο επηρείξεζήο ηνπ, αθνύ 

μόνο ηοσς μήνες Ιούνιο έως και επηέμβριο ε επηρείξεζε ηεο (ελνηθηαδόκελα δσκάηηα) πνπ 

δηαηεξεί ζηελ Λνπηξόπνιε Μεζάλσλ παξακέλεη αλνηθηή. 
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Ζ παξνύζα έρεη ηζρύ αθνύ ν αλσηέξσ πξνζέιζεη ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα Γαιαηά γηα λα 

θαηαζέζεη : 

1)Τ.Γ. γηα ηνλ ρξόλν πνπ ζα παξακείλεη αλνηθηή ε αλσηέξσ επνρηαθή επηρείξεζε. 

2)Τ.Γ. δηόξζσζεο ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ (πιαζκαηηθά) γηα ηνλ ππνινγηζκό, κέζσ ηνπ 

παξόρνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ Γ.Φ,Γ.Σ. θαη ηειώλ Σ.Α.Π. 

3)Έγθξηζε λνκηκόηεηαο  από ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο, ζηελ νπνία ζα απνζηαιεί. 

 

 

 
 

                           Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 35/2021 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                         ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


