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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 18οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
                                                          Α.Α (123/21) 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 18/2021 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
  ΘΔΜΑ :   «Παρατώρηζη τρήζης Γημοηικού γηπέδοσ Γαλαηά» 
 
 
  
 
ήκεξα ηελ 10ε επηεκβξίνπ 2021 εκέξα Παξαζθεπή  θαη  από ώξα 13:00  ζπλήιζε ζε έθηαθηε  
ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεθώλνπ, 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 μέηπα ανηιμεηώπιζηρ ηων απνηηικών ζςνεπειών ηηρ εμθάνιζηρ ηος κοπωνοϊού 
COVID-19 και ηηρ ανάγκηρ πεπιοπιζμού ηηρ διάδοζήρ ηος»,  θαη καηόπιν ηηρ ςπ’αξηζκ.4783/9-
9-21 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 
(απάληεζαλ) 21, 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.)  νύριαο 
σηήξηνο,8.)Λαδάξνπ Κσλ/λνο,9.)Θενδσξνπνύινπ νθία,10.) Καξλέδεο ππξίδσλ,11.) 
Αλδξένπ Υξπζνύια ,12.)Παληειήο Βαζίιεηνο,13.) Αζαλαζίνπ άββαο. 14)Παηνπιηάο  
Κσλζηαληίλνο,15.)ακπάλεο Γεκήηξηνο 16.)Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,17.) Μέιινο Ησάλλεο,18.) 
νύρια ηπιηαλή,19.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο,20.) Γαινπληδή– ακπάλε Υξπζνύια,21.) 
Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο 
 
 
 
 
 
 
Απόνηες 
 
Οπδείο 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάλης Υρ. πσρίδων, Παρών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παρόνηες  
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Οσδείς 
 
 
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 ηειεθώλνπ ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο Τπάιιεινο  θ. 
Κόιιηαο Δπάγγεινο 
 
Αριθμός θέμαηος 1Ο  ΖΜ.Γ                                                                    Α.Α   123/21 
  
«Παρατώρηζη τρήζης Γημοηικού γηπέδοσ Γαλαηά» 
 
 
 
 
 
Ο Πξόεδξνο  εθθώλεζε ην κνλαδηθό ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο θαιώληαο ηνλ θάζε έλα 

δεκνηηθό ζύκβνπιν μερσξηζηά, ζηνπο νπνίνπο έρεη θνηλνπνηεζεί κέζσ e-mail ε εηζήγεζε ηνπ 

θ.. νύρια ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 

«Την θεηινή ποδοζθαιπική πεπίοδο 2021 - 2022, θα ξεκινήζοςν οι επγαζίερ αποκαηάζηαζηρ 
ηος Γηπέδος ηος Αθληηικού Σςλλόγος "Ποζειδώναρ Πόπος''. 
 
Για ηο λόγο αςηό, ο Σύλλογορ θα σπειαζηεί ηο Γήπεδο ηος Γαλαηά. 
 
Πποηείνω,  να παπασωπηθεί ηο Γήπεδο ηος Γαλαηά, ςπό ηην πποϋπόθεζη όηι θα έσοςν πάνηα 
πποηεπαιόηηηα οι ζύλλογοι ηος Δήμος Τποιζηνίαρ - Μεθάνων, ζε όηι αθοπά ηη σπήζη ηος 
Γηπέδος. 
 
Επίζηρ, θα είναι ςπεύθςνοι για ηην αποκαηάζηαζη πιθανών θθοπών και επίζηρ για ηην 
καθαπιόηηηα ηος Γηπέδος, όηαν θα ηο σπηζιμοποιούν. 
 
Τέλορ, θα είναι ςπεύθςνοι να ηηπούν ηα μέηπα πποζηαζίαρ καηά ηηρ πανδημίαρ ηος 
Κοπωνοϊού,  για όζο σπονικό διάζηημα  σπηζιμοποιούν ηο Γήπεδο ηος Γαλαηά». 
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηνπο ζπκβνύινπο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά 
 

 
  Σν Γ.. , κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ε Δ Ι : 

 

Οκόθσλα ηελ παξαρώξεζε ηνπ γεπέδνπ Γαιαηά, γηα ρξήζε ηνπ από ηνλ Α.. «ΠΟΔΗΓΩΝΑ 

ΠΟΡΟΤ» ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2021-2022, κε ην ζθεπηηθό θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ αλη/ξρνπ θ. νύρια. 
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                           Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 123/2021 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                         ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


