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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 6ος ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
                                                          Α.Α (57/21) 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 6/2021 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
  ΘΔΜΑ :  «Σποποποίηζη Σεσνικού Ππογπάμμαηορ έηοςρ 2021 (2η) 
  
 
ήκεξα ηελ 20ε Απξηιίνπ  2021 εκέξα Σξίηε  θαη από ώξα 21:00 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  
«Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ηωλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξωλνϊνύ 
COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ»,  θαη θαηόπηλ ηεο 
ππ’αξηζκ.1955/16-4-21 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 19, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παπόνηερ      

 
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.)Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,10.) Θενδσξνπνύινπ νθία,11.) 
Μέιινο Ησάλλεο,12.) Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο,13..) Καξλέδεο ππξίδσλ,14.) Αλδξένπ 
Υξπζνύια, 15)..νύρια ηπιηαλή,16.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο ,17.) Παληειήο Βαζίιεηνο,18.) 
Αζαλαζίνπ άββαο,19. Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια 
 
 
 
Απόνηερ 
1)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο,2.)ακπάλεο Γεκήηξηνο 
 
 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάληρ Υπ. πςπίδων, Παπών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παπόνηερ  
 
Οςδείρ 
 
 
Απόνηερ 
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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 
 
Απιθμόρ θέμαηορ 1Ο  ΠΡΟ / ΖΜ.Γ                                                                    Α.Α   57/21 
 
  ΘΔΜΑ :  «Σποποποίηζη Σεσνικού Ππογπάμμαηορ έηοςρ 2021 (2η) 
 
Ο Πξόεδξνο  αθνύ εθθώλεζε ην πξώην πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκα γλσξίδεη ζην ζώκα όηη 

ηο παπόν ειζάγεηαι ζηο Γημοηικό ςμβούλιο εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, ζύμθωνα με ηο 

άπθπο 67 παξ.7. ηνπ Ν 3852/2010 θαη θαηόπηλ πξόηαζεο ηνπ θ. Λίηζα.. 

   ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 παξ.6 ηνπ Κ.Γ.Κ. Ν3463/06 γηα λα ζπδεηεζεί ζέκα 

σο θαηεπείγνλ θαη λα ιεθζεί απόθαζε γηα απηό πξέπεη πξώηα λα απνθαζηζζεί από ηελ 

απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ όηη ην 

ζέκα είλαη θαηεπείγνλ. 

 

  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  εγθξίλεη πξνο ζπδήηεζε ην αλσηέξσ ζέκα. 
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. Λίηζα, ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηελ ππ αξηζ. 3/21  ηεο Δ.Δ, πξνηείλνληαο ηελ έγθξηζε ηεο θαη έληαμή ηεο ζην 
ηερληθό πξόγξακκα έηνπο 2021 (1ε ηξνπνπνίεζε).ηελ ζπλέρεηα γλσξίδεη ζην Γ.. ηα θάησζη: 
« Με ηελ 189/20 απόθαζή καο ζπληάμακε ην ηερληθό πξόγξακκα ηνπ Δήκνπ έηνπο 2021. Με 
ην άξζξν 208 ηνπ Δεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν.3463/06) νξίδεηαη εθηόο ηωλ άιιωλ όηη 
ηξνπνπνίεζε ηνπ εηήζηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο επηηξέπεηαη κόλν ύζηεξα από 
αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Επίζεο ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 63 ηνπ Ν.3852/2010 ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαηαξηίδεη θαη εηζεγείηαη ζην δεκνηηθό 
ζπκβνύιην ην ηερληθό πξόγξακκα ηνπ δήκνπ θαη έρεη ηελ επζύλε πινπνίεζήο ην».. 
 
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
Σν πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε: 
 
1.Σελ ππ αξηζ. 3/21 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 
2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.3463/2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε 
από ην άξζξν 191 ηνπ Ν.4555/2018 (ΦΔΚ 133 Α) 
3.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ.77 ηνπ Ν.4172/2013,όπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρύεη κε ην άξζξν 
189 ηνπ Ν.4555/2018. 
4.Σν άξζξν 175 ηνπ Ν.4555/2018 
5.Σν αξζ. 63 ηνπ Ν.3852/2010. 
 
                                             Απνθαζίδεη: 
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Εγθρίλεη  θαηά πιεηουεθία ηελ σπ αρηζ. 3/2021 απόθαζε ηες Εθηειεζηηθής 

Επηηροπής θαη προβαίλεη ζηε 2
ε
 ηροποποίεζε ηοσ ηετληθού προγράκκαηος έηοσς 2021 

ηοσ Δήκοσ Σροηδελίας-Μεζάλφλ, εγγράθοληας ζε ασηό ηα θάηφζη έργα : 

 

 

α

/α 

Κ.Α. ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ – 

ΜΕΛΕΣΗ  

ΠΡΟΫΠΟ- 

ΛΟΓΙΜΟ 

ΣΤΠΟ 

ΕΡΓΟΤ 

ΥΡΗΜ/Η 

1 15.7332.001 Καηαζθεσή 

σποδοκώλ θαη 

αλη/ζε τιοοηάπεηα 

ζηο Δεκ. Γήπεδο 

Γαιαηά 

2.984,79 € ΣΕΥΝΙΚΑ 

ΕΡΓΑ 

ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

 

 25.7312.002 Εθηέιεζε εργαζηώλ 

γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηοσ 

θαηλοκέλοσ ηες 

ιεηυσδρίας 

-70.900,00 € ΕΡΓΑ 

ΤΠΟΔΟΜΗ 

ΤΠ.Ε 

 30.7413.002 Σοπογραθηθή 

αποηύπφζε δεκ. 

οδώλ 

7.000,00€ ΣΕΥΝΙΚΑ 

ΕΡΓΑ 

ΙΔΙΟΙ  

ΠΟΡΟΙ 

 
 
Καηά ςήθηζαλ νη θ.θ. Καξαγηάλλεο Κ., Παληειήο, Λαδάξνπ, Αζαλαζίνπ, Καξαγηάλλεο Γ., 
Μέιινο θαη Καξλέδεο. 
Παξώλ ςήθηζαλ νη θ.θ. νύρια, Αλδξένπ, Κεξακίδαο θαη Γαινπληδή. 
Ο θ. Καξαγηάλλεο Κ. δηθαηνιόγεζε ηελ ςήθν ηνπ ιέγνληαο όηη είλαη ππαηηηόηεηα ηνπ 
εξγνιάβνπ, ν νπνίνο δελ πξνζθόκηζε έγθαηξα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ε κε πιεξσκή 
ηνπ γηα ην έξγν «Καηαζθεσή σποδοκώλ θαη αλη/ζε τιοοηάπεηα ζηο Δεκ. Γήπεδο 

Γαιαηά». σλεπώς ας  δηεθδηθήζεη δηθαζηηθά ηο ποζό ηφλ 2.984,79 εσρώ ποσ 

προέθσυε. 

Ο θ. Λίηζας απάληεζε ιέγοληας όηη δελ ήηαλ σπαηηηόηεηά ηοσ, αιιά όηη ε Περηθέρεηα 

θαζσζηέρεζε λα ζηείιεη ηο έληαικα. 

Ο θ. Παληειής ζσληάτζεθε κε ηελ άπουε ηοσ θ. Καραγηάλλε Κ. 
 

 
                           Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 57/2021 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                         ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


