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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 3οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
                                                       Α.Α (46/21) 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζκφ 3/2021πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-

ΜΔΘΑΝΩΝ. 
 
ΘΔΜΑ : Λήυη απόθαζης ζτεηικά με λειηοσργία Κ.Τ. Γαλαηά 
 
ήκεξα ηελ 5ε Φεβξνπαξίνπ 2021 εκέξα Παξαζθεπή θαη απφ ψξα20:00έσο 23:30 ζπλήιζε ζε 
ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην  ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-
Μεζάλσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67,παξ.5 ηνπ Ν. 3852/2010,φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4635/19,αξζ..184,παξ.1,ζχκθσλα κε ηελ 18318/13-3-20 εγθχθιην 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.411/1-2-21έγγξαθεοπξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..,  πνπ επηδφζεθε 
ζε θαζέλα Γεκνηηθφ χκβνπιν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. 
(Ν.3463/2006) θαη αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 
21 κειψλ έιαβαλ κέξνο 20 ήηνη: 
 
 Α.-ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόνηες      

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

 
Απόνηες 
1.)Μέιινο Ησάλλεο 
 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ: Πολλάλης Υρ. πσρίδφν, Παρών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παρόνηες  
 
Οσδείς 
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Απόνηες 
1.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο,2.) .) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνχπνιεο,3.) Μνχγηνπ 
Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,4.)Υαηδίλαο Γεψξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,5.)Λαδάξνπ 
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπφιεσο,6.) Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 7.)Λίιινο 
ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,8.) Μπισλφπνπινο Γεψξγηνο,Κ.Γξπφπεο,9.) Γεξαζίκνπ 
Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά., 10.) Μαξγαξψλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο 
 
Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηήξεζε ν ηαθηηθφο  Γεκνηηθφο 
Τπάιιεινο  θ. Κφιιηαο Δπάγγεινο 
 

 
Θέμα 40ο                                                                                                              Α/Α: 46/21 
 
ΘΔΜΑ : Λήυη απόθαζης ζτεηικά με λειηοσργία Κ.Τ. Γαλαηά 
 
Δηζεγνχκελνο ν Πξφεδξνο ην ηεζζαξαθνζηφ  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ηνλ ιφγν 
ζηνλ εηζεγεηή ηνπ ζέκαηνο θ. Καξλέδε. Ο ηειεπηαίνο, ζε ζπλέρεηα πξνεγνχκελεο ζπδήηεζεο, ε 
νπνία ιφγσ ππέξβαζεο ρξφλνπ ηεο ηειεδηάζθεςεο δελ νινθιεξψζεθε, πξνηείλεη: 
1.χζηαζε δηαπαξαηαμηαθήο επηηξνπήο απνηεινχκελε απφ ηνπο θ.θ. Πνιιάιε (Γήκαξρνο), 
Μέιινπ, Αλαζηαζηάδε, Παληειή θαη Κεξακίδα. Ζ αλσηέξσ επηηξνπή λα δχλαηαη λα πξνβεί ζε 
νπνηαδήπνηε ελέξγεηα θαη ελεκέξσζε ρξεηαζηεί, ζε ππεξεζίεο θαη ζεζκηθνχο παξάγνληεο , γηα 
λα βξεζεί ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο κε επαξθνχο ζηειέρσζεο θαη ππνιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ 
Τγείαο Γαιαηά. 
2.Να ζηείιεη επηζηνιή δηακαξηπξίαο ζε φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, αθφκε θαη ζην ηδηαίηεξν 
γξαθείν ηνπ θ. Πξσζππνπξγνχ. 
3.ηελ επφκελε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπ/ζκνχ λα πξνβιεθζεί πνζφ δέθα πέληε ρηιηάδσλ 
επξψ γηα αληηκεηψπηζε ηξερνπζψλ αλαγθψλ ηνπ Κ.Τ. Γαιαηά. 
4.Να δεκνζηνπνηήζνπκε φηη είκαζηε δηαηεζεηκέλνη, σο Γήκνο, λα πξνζθέξνπκε δσξεάλ 
δηακνλή ζε ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Σν ηειεπηαίν ίζσο απνηειέζεη θίλεηξνγηα 
θάπνηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ζηειερψζνπλ ην Κ.Τ.Γαιαηά. 
Ο θ. Αλαζηαζηάδεο κεηαμχ άιισλ δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηελ πξφηαζε  ηνπ θ. Καξλέδε , κε 
ηελ πξνυπφζεζε λα πξφθεηηαη γηα κφληκν πξνζσπηθφ, θέξλνληαο σο παξάδεηγκα ηνλ Γήκν 
Ύδξαο. 
Ο θ. Αζαλαζίνπ, ζπκθσλψληαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, ραξαθηήξηζε σο απαξάδεθηε ηελ 
ζηάζε ησλ ηαηξψλ ηνπ Κ.Τ. Γαιαηά λα κελ θάλνπλ test covid ,ζε ζπλαλζξψπνπο καο πνπ 
δήηεζαλ λα ειεγρζνχλ. 
Ζ θ. Μέιινπ , αθνχ δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο, κεηαμχ άιισλ δήισζε φηη 
ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθφ ε επηηξνπή λα δχλαηαη λα αζθήζεη πίεζε ζηνπο αξκφδηνπο 
(πξντζηάκελε αξρή γηα ην Κ.Τ.Γαιαηά ) γηα ιήςε απνθάζεσλ. Απφ ηελ πείξα πνπ απέθηεζε, 
κε ηελ ελαζρφιεζή ηεο κε ην Κ.Τ. Γαιαηά, δηαπίζησζε φηη ππήξρε πιεκκειήο ελεκέξσζε ηεο 
δηνηθνχζαο αξρήο. Να δνζνχλ ρξήκαηα γηα ηελ πγεία, αιιά φρη λα αληηθαηαζηήζνπκε εκείο ηελ 
αξκνδηφηεηα ησλ ππφρξεσλ θνξέσλ. 
Ο θ. Λίηζαο, ζπκθσλψληαο κε ηνπο πξνεγνχκελνπο νκηιεηέο, εμέθξαζε ηελ έθπιεμε θαη ηνλ 
πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα ηελ κε ζπλεηζθνξά ζε ρξήκαηα απφ Γήκνπο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ 
ην Κ.Τ. Γαιαηά (αλαθνξά ζε Πφξν θαη Ύδξα). 
Oθ. Πξφεδξνο πξφηεηλε λα εμεηαζηεί σο ιχζε ε εθ πεξηηξνπήο εξγαζία ησλ ηδησηψλ ηαηξψλ 
ηεο πεξηνρήο ζην Κ.Τ.Γαιαηά , φζσλ εμ απηψλ επηζπκνχλ. Απηφ βέβαηα λα γίλεηαη κε ακνηβή, 
δηφηη δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ αζέκηηνο επαγγεικαηηθφο αληαγσληζκφο. 
Ζ θ. Μέιινπ δεπηεξνινγψληαο ηφληζε φηη έρεη ελεκεξσζεί ηφζν ην Τπνπξγείν Δπηθξαηείαο φζν 
θαη ην γξαθείν ηνπ Πξσζππνπξγνχ γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην  Κ.Τ.Γαιαηά θαη 
έρνπκε ιάβεη κφλν πξνθνξηθέο δηαβεβαηψζεηο. Δπίζεο φηη ζπκθσλεί κε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. 
Πξνέδξνπ. 
 Ο θ. Γήκαξρνο ηφληζε φηη ζπκθσλεί κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ζπλνκηιεηέο, φηη ε Τγεία πξέπεη 
λα κείλεη εθηφο πνιηηηθψλ αληηπαξαζέζεσλ θαη φηη ε 2εYΠΔ έρεη ηελ επζχλε  γηα ηελ εχξπζκε 
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ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Τ.Γαιαηά. πκθσλψληαο κε ηνλ θ. Αλαζηαζηάδε ηφληζε φηη είλαη 
δηαηεζεηκέλνο λα παξαρσξήζεη δσξεάλ δηακέξηζκα (ηδηνθηεζίαο ηνπ), ζε έλαλ κφληκν ηαηξφ ή 
θαη ζε δεχηεξν αλ ζειήζεη πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηε ζηειέρσζε ηνπ Κ.Τ. Γαιαηά 
 
ηελ ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θαιεί ην πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
 
  Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ε Δ Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

1.χζηαζε δηαπαξαηαμηαθήο επηηξνπήο απνηεινχκελε απφ ηνπο θ.θ. Πνιιάιε (Γήκαξρνο), 
Μέιινπ, Αλαζηαζηάδε, Παληειή θαη Κεξακίδα. Ζ αλσηέξσ επηηξνπή λα έρεη ηε δπλαηφηεηα 
ελεξγεηψλ θαη επηθνηλσλίαο κε ππεξεζίεο θαη ζεζκηθνχο παξάγνληεο , ψζηε λα ζπκβάιιεη 
ζηελ εχξεζε ιχζεο ζην πξφβιεκα ηεο κε επαξθνχο ζηειέρσζεο θαη ππνιεηηνπξγίαο ηνπ 
Κέληξνπ Τγείαο Γαιαηά. 
2.Να ζηείιεη επηζηνιή δηακαξηπξίαο ζε φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, αθφκε θαη ζην ηδηαίηεξν 
γξαθείν ηνπ θ. Πξσζππνπξγνχ. 
3.ηελ επφκελε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπ/ζκνχ λα πξνβιεθζεί πνζφ δέθα πέληε ρηιηάδσλ 
επξψ γηα ζηήξημε ηνπ Κ.Τ. Γαιαηά. 
4.Να δεκνζηνπνηήζνπκε φηη είκαζηε δηαηεζεηκέλνη, σο Γήκνο, λα πξνζθέξνπκε δσξεάλ 
δηακνλή ζε μόνιμο ιαηρό (έλα δηακέξηζκα ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. Γεκάξρνπθαη δεχηεξν αλ 
απαηηεζεί). 
5)Δμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο εξγαζίαο ζην Κ.Τ. Γαιαηά, έλαληη αληηηίκνπ, απφ ηαηξνχο ηεο 
πεξηνρήο εθφζνλ εθδειψζνπλ αλάινγν ελδηαθέξνλ. 
 

O θ. Καξαγηάλλεο Κ. δελ απάληεζε. 
 

Ζ Παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ 46/2021 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


