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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 20οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 20/2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
ΘΔΜΑ: «Έγκριζη τρημαηοδόηηζης για επιζκεσή-ζσνηήρηζη ηων μητανικών ημημάηων 
ηων απορριμμαηοθόρων ηοσ Γήμοσ Σροιζηνίας-Μεθάνων ,από ηο πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΓΖΜΟ ΙΙ»  
 

 
ήκεξα ηελ 8ε Ηνπιίνπ  2020 εκέξα Σεηάξηε θαη ζηηο 19:30 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, δηα 
δώζεο θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ, ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, 
ζύκθσλα κε ηα  άξζξα 67 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ηηο ππ αξηζ. 18318/13-3-20 & 40/20930/31-3-20 
εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ,θαηόπηλ ηεο ππ’αξηζκ.2788/3-7-20 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 βξέζεθαλ17, ήηνη: 

 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόνηες      

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

 
Απόνηες: 
1.) Λίηζαο Κσλ/λνο,2.) Καξλέδεο ππξίδσλ,3.) Μέιινο Ησάλλεο,4.) Αλδξένπ Υξπζνύια. 
 
 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάλης Υρ. πσρίδων, Παρών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παρόνηες  
Οπδείο 
Απόνηες 
 
1.)  Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 2.)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,3.)Κνηδηάο ηακάηηνο, 
Κ.Σαθηηθνύπνιεο,4.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο, Κ.Γαιαηά),5.) Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ 
Φαλαξίνπ,6.) Νηάλνο Αζαλάζηνο, Κ.Σξνηδήλνο ,7.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ, 
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8.)Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,9.) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο, 10.) 
Λαδάξνπ Διεπζέξηνο, Κ.Λνπηξνπόιεσο 
 
 
Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο 
Δπάγγεινο 
 
 
  Αριθμός Θέμαηος: 2ο Ζ/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 116/2020 
 
ΘΔΜΑ: «Έγκριζη τρημαηοδόηηζης για επιζκεσή-ζσνηήρηζη ηων μητανικών ημημάηων 
ηων απορριμμαηοθόρων ηοσ Γήμοσ Σροιζηνίας-Μεθάνων ,από ηο πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΓΖΜΟ ΙΙ»  
 
 
Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο δίλεη ηνλ ιόγν ζηελ θ. νύρια 
η. ε νπνία ζέηεη ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ ηα εμήο: 
 
« Κύριε Πρόεδρε,                       
Λακβάλνληαο ππόςε: 
1. Τν άξζξν 65 ηνπ Ν. 3852/2010, 
2. Τν Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι),   
 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΘΕΜΑΣΟ ΜΕ ΥΕΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

Λακβάλνληαο ππόςε: 

 ην ππ’αξηζκ. 30292/19-04-2019 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Αλαπηπμηαθώλ Πξνγξακκάησλ 

θαη Δηαρείξηζεο Π.Δ.Ε. ηνπ Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ πνπ αθνξά ζηελ επηρνξήγεζε ησλ 

Δήκσλ ηεο ρώξαο από ην πξόγξακκα «Φηιόδεκνο ΙΙ», ζύκθσλα κε ην νπνίν ν Δήκνο 

Τξνηδελίαο - Μεζάλσλ επηρνξεγείηαη κε ην πνζό ησλ δηαθνζίσλ δεθαηεζζάξσλ 

ρηιηάδσλ θαη εμαθνζίσλ επξώ (214.600,00€), 

 ην ππ’αξηζκ. 66621/25-06-2019 έγγξαθν ηεο Δ/λζεο Δ9 Καηαζέζεσλ ηεο Κεληξηθήο 

Υπεξεζίαο ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ κε ην νπνίν ν Δήκνο καο 

πηζηώλεηαη κε ηελ 1ε δόζε από ην Πξόγξακκα «Φηιόδεκνο ΙΙ», ήηνη εθαηόλ επηά 

ρηιηάδσλ θαη ηξηαθνζίσλ επξώ (107.300,00€), θαζώο θαη 

 ηελ αλαγθαηόηεηα γηα άκεζε επηζθεπή – ζπληήξεζε ησλ απνξξηκκαηνθόξσλ ηνπ Δήκνπ 

Τξνηδελίαο – Μεζάλσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ κεραληθώλ ηκεκάησλ ηνπο, ζύκθσλα κε 

ην από 30-10-2019 Πξαθηηθό ζην νπνίν αλαθέξνληαη όινη νη έιεγρνη πνπ δηελεξγήζεθαλ 

ζηα απνξξηκκαηνθόξα θαζώο θαη νη δπζιεηηνπξγίεο πνπ δηαπηζηώζεθαλ ζε απηά. 

 
 

ΕΙΗΓΟΤΜΕΘΑ 
 

 
Τελ έγθξηζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ώζηε κέξνο ηνπ πνζνύ ησλ εθαηόλ επηά ρηιηάδσλ θαη 

ηξηαθνζίσλ επξώ (107.300,00€ ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Φηιόδεκνο ΙΙ» λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 
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ηελ επηζθεπή - ζπληήξεζε ησλ κεραληθώλ ηκεκάησλ ησλ απνξξηκκαηνθόξσλ, πξνθεηκέλνπ 

ηελ πιήξε ιεηηνπξγία απηώλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπο γηα πεξηζπιινγή ησλ 

απνξξηκκάησλ ηνπ Δήκνπ. 

 
Παξαθαιείζζε γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο.»  
Ο θ. Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο δήισζε: «Οη αλάδνρνη εξγνιάβνη δεζκεύνληαη από ηελ ζύκβαζε 
λα ζπληεξνύλ-επηζθεπάδνπλ ηα απνξξηκκαηνθόξα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, ε ρξεκαηνδόηεζε ηεο 
επηζθεπήο-ζπληήξεζήο ηνπο από ην πξόγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο». 
Ο θ. Αζαλαζίνπ δήισζε όηη είλαη παξάλνκε κηα ηέηνηα ρξεκαηνδόηεζε (ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ) θαη 
λα κελ δνζεί νύηε έλα επξώ. 
Ζ θ. νύρια απάληεζε όηη ππάξρεη έγγξαθε έγθξηζε από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ γηα 
επηζθεπή – ζπληήξεζε ησλ απνξξηκκαηνθόξσλ από ην πξόγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ. 
Ο θ. Παληειήο πξόηεηλε λα πξνβνύκε ζε αγνξά λέσλ απνξξηκκαηνθόξσλ κε ηα ρξήκαηα  από 
ην πξόγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ θαη όηη ππάξρεη δηαρξνληθή επζύλε ησλ εξγνιάβσλ 
θαζαξηόηεηαο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ απνξξηκκαηνθόξσλ. 
 
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

  Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

                                   
                                   Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η  
Καηά πιεηνςεθία ηελ έγθξηζε ρξεκαηνδόηεζεο γηα επηζθεπή-ζπληήξεζε ησλ κεραληθώλ 
ηκεκάησλ ησλ απνξξηκκαηνθόξσλ ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ ,από ην πξόγξακκα 
ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ», ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο θ. νύρια η. 
Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Καξαγηάλλε Κ., Καξαγηάλλε Γ., Παηνπιηά  Κ., Παληειή Β., Κεξακίδα 
Γ., ακπάλε Γ., Αζαλαζίνπ . ,Λαδάξνπ Κ. 
 
 
 
                        Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 116/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                                ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


