ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΖΜΟ ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ
ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ 23οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
Α.Α (132/21)
Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 23/2021 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ.
ΘΔΜΑ : «Λήψη απόθαζης για ίδρσζη περιθερειακού ιαηρείοσ ζηο Γημοηικό
Καηάζηημα Σροιζήνος»
ήκεξα ηελ 30ε Οθησβξίνπ 2021 εκέξα άββαην θαη από ώξα 15:00 έσο 19:00 ζπλήιζε ζε
έθηαθηε ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ΣξνηδελίαοΜεζάλσλ, 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.5674/30-10-21 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 11, ήηνη:
Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
Παρόνηες
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) ΜάγεηξαΠάιιε Αλαζηαζία,5.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 6.)) Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,7.) νύριαο
σηήξηνο,8.)Λαδάξνπ Κσλ/λνο,9.)Καξλέδεο ππξίδσλ,10.) Αζαλαζίνπ άββαο,11.)
Θενδσξνπνύινπ νθία

Απόνηες
1)Παηνπιηάο Κσλζηαληίλνο,2.)ακπάλεο Γεκήηξηνο,3.) Μέιινο Ησάλλεο,4.) Καξαγηάλλεο
Κσλ/λνο,5.) νύρια ηπιηαλή,6.) Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο.7.)Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια,
8.)Αλδξένπ Υξπζνύια, 9.)Κεξακίδαο Γεώξγηνο ,10.) Παληειήο Βαζίιεηνο,
Ο θ. Σδηληέξεο απνρώξεζε ζην 4ν ζέκα θαη αληηθαηαζηάζεθε από ηνλ θ. Λεζηώηε
(Πξνεδξεύσλ)
Οη θ.θ. Αζαλαζίνπ-Καξλέδεο απνρώξεζαλ ζην 7ν ζέκα

Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ: Πολλάλης Υρ. πσρίδων, Παρών.
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ:
Παρόνηες
[1]

1.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο
Οσδείς

Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ: Πολλάλης Υρ. πσρίδων, Παρών.
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ:
Παρόνηες
1.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο
Οσδείς
Απόνηες
1.) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνύπνιεο,2..) Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,3.)Υαηδίλαο
Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,4.)Λαδάξνπ Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,5.) Παπιήο Ησζήθ, Κ.
Κπςέιεο,6..)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,7.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,8.)
Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά., 9.) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο Γεκνηηθόο
Τπάιιεινο θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο
Αριθμός θέμαηος 4Ο ΖΜ.Γ

Α.Α 132/21

ΘΔΜΑ : «Λήψη απόθαζης για ίδρσζη περιθερειακού ιαηρείοσ ζηο Γημοηικό
Καηάζηημα Σροιζήνος»

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην ηέηαξην ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο δίλεη ηνλ ιόγν ζηελ θ.
Μέιινπ, ε νπνία ζέηεη ππόςε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ ππ αξηζ. 3/21 ζρεηηθή απόθαζε
ηεο Κνηλόηεηαο Σξνηδήλνο , πξνηείλνληαο ηελ έγθξηζή ηεο:

«
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΡΟΙΖΗΝΑ

Αριθμός Απόφασης : 03/2021

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από το Πρακτικό της 2ης υνεδρίασης του υμβουλίου της Κοινότητας Σροιζήνας.
ΘΕΜΑ 2Ο : «Ίδρυση Περιφερειακού Ιατρείου στο Δημοτικό Κατάστημα Σροιζήνος».

[2]

τη Σροιζήνα σήμερα, 26η

Αυγούστου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00’ π.μ.

πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας (Αρ.Εγκυκλίου 40,
Αρ.Πρωτ.20930/31-03-2020 άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019), έκτακτη συνεδρίαση το
υμβούλιο της Κοινότητας Σροιζήνας, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 4355/17-08-2021
πρόσκληση του Προέδρου του υμβουλίου κου Αθανάσιου Ντάνου, που επιδόθηκε σε καθένα
από τους

υμβούλους νόμιμα με αποδεικτικό επίδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 88 του

Ν.3852/10, προκειμένου να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:
Ο Πρόεδρος διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:
ΠΑΡΟΝΣΕ

ΑΠΟΝΣΕ

1. Αθανάσιος Ντάνος (Πρόεδρος)
2. Μαρία Μητρώκα
3. Αναστάσιος Γερασίμου
4. Βαρβάρα Μητρώκα
5. Ιωάννης Καλυβόπουλος

Σα πρακτικά τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Σροιζηνίας-Μεθάνων κα
τυλιανή Δ. ταματέλου.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο (2ο ) θέμα της ημερήσιας διατάξεως με θέμα:
«Ίδρυση Περιφερειακού Ιατρείου στο Δημοτικό Κατάστημα Σροιζήνος», θέτει υπόψη
των μελών του, ότι για να είναι νόμιμες όλες οι διαδικασίες για την επαρκή στελέχωση
ιατρείου, χρειάζεται έγκυρη άδεια Περιφερειακού Ιατρείου.
Ο κ. Αναστάσιος Γερασίμου δήλωσε τα εξής: Ψηφίζω το θέμα και ενημερώνω επίσης με
ηλεκτρονική επιστολή, ότι τα προηγούμενα χρόνια λειτουργούσε αγροτικό ιατρείο. υνεπώς θα
πρέπει να κινηθείτε προς την κατεύθυνση της επαρκούς στελέχωσης του Κ.Τ. Γαλατά με
ιατρικό προσωπικό ούτως ώστε να ωφεληθούν και οι κάτοικοι των χωριών.
Η κ. Μαρία Μητρώκα δήλωσε τα εξής: Ψηφίζω το θέμα.
Η κ. Βαρβάρα Μητρώκα δήλωσε τα εξής: Ψηφίζω υπέρ του θέματος και ενημερώνω επίσης με
ηλεκτρονική επιστολή : Τ.Γ. Εδώ και δύο χρόνια το Κοινοτικό υμβούλιο έχει υπερψηφίσει για
την παρουσία γιατρού στην κοινότητα Σροιζήνας, τώρα κ. Πρόεδρε καταλάβατε ότι χρειάζεται
άδεια για περιφερειακό ιατρείο;
Ο κ. Ιωάννης Καλυβόπουλος δήλωσε τα εξής: Ψηφίζω το θέμα.
Α π οφα σ ί ζ ει
[3]

Ο μ ό φω ν α

1. Σην Ίδρυση Περιφερειακού Ιατρείου στο Δημοτικό Κατάστημα Σροιζήνας.
2.Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο, την εντεταλμένη ύμβουλο σε θέματα
υγείας κ. Μαρία Μέλλου, καθώς και στον Δήμαρχο Σροιζηνίας-Μεθάνων κ. πύρο Πολλάλη.Η παρούσα έλαβε αριθμό : 03/2021
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΑΘΑΝΑΙΟ ΝΣΑΝΟ»

ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ:
Οκόθσλα (ςήθηζε θαη ν Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Σξνηδήλνο) :
1) πλαηλεί γηα ίδξπζε Πεξηθεξεηαθνύ Ηαηξείνπ ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Σξνηδήλνο,
παξαρσξώληαο ρώξν ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα Σξνηδήλνο, αιιά ε 2ε Τγεηνλνκηθή
Πεξηθέξεηα Πεηξαηά είλαη απηή ε νπνία ζα απνθαζίζεη εάλ πιεξνύληαη νη
πξνϋπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ.
2) Σελ απνζηνιή ηεο απόθαζεο ζηελ 2ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Πεηξαηά γηα έγθξηζή
ηεο.

Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 132/2021
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

Τπνγξαθή

Τπνγξαθέο
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ
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