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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: Παρατώρηζη τώροσ ζηο ιζόγειο ηοσ Γημοηικού καηαζηήμαηος ηης Κοινόηηηας 
Σροιζήνας προκειμένοσ να τρηζιμοποιηθεί από ηον Σοπικό Οργανιζμό Δγγείων 
Βεληιώζεων 

 
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 (απνρώξεζε κεηά ηελ 116/20 απνθ) ,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 
(απνρώξεζε κεηά ηελ 116/20 απνθ),16.) Λαδάξνπ Κσλ/λνο (απνρώξεζε κεηά ηελ 117/20 
απνθ.),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: 5ο Ζ/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 119/2020 
 
ΘΔΜΑ: Παρατώρηζη τώροσ ζηο ιζόγειο ηοσ Γημοηικού καηαζηήμαηος ηης Κοινόηηηας 
Σροιζήνας προκειμένοσ να τρηζιμοποιηθεί από ηον Σοπικό Οργανιζμό Δγγείων 
Βεληιώζεων 
 
 
Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην 5ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. νύρια 
ση. ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ ηα εμήο: 
 
«Με  ηελ ππ’ αξηζ. 3/2019 απόθαζε ηνπ Τνπηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο Τξνηδήλνο, 
εγθξίζεθε νκόθσλα ε παξαρώξεζε ηεο αίζνπζαο ζηνλ Τνπηθό Οξγαληζκό Δγγείσλ 
Βειηηώζεσλ (Τ.Ο.Δ.Β.). Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί όηη α) σο παξαρώξεζε, λνείηαη ε 
παξαρώξεζε ηεο απιήο ρξήζεο ηνπ ρώξνπ, άλεπ αληαιιάγκαηνο, γηα αόξηζην ρξνληθό 
δηάζηεκα θαη β) ε αίζνπζα πνπ δεηήζεθε, είλαη ε επξηζθόκελε δεμηά ηεο εηζόδνπ ηνπ θηεξίνπ, ε 
νπνία είλαη άδεηα (θελή, κε ρξεζηκνπνηνύκελε) θαη ηέινο γ) επξίζθεηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, 
αθνύ από θαηαζθεπήο δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη δελ έρεη θζνξέο από ζπλήζε ρξήζε. 
 
Δπεηδή, όινη καο γλσξίδνπκε όηη είλαη έλαο ζεκαληηθόο Σύιινγνο, πηζηεύσ όηη πξέπεη λα 
παξαρσξεζεί ε ρξήζε ηεο αίζνπζαο, ώζηε λα βνεζήζνπκε ην Σύιινγν απηό πνπ επηηειεί 
ζεκαληηθό έξγν, βνεζώληαο ηνπο δεκόηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο επαγγεικαηίεο αγξόηεο ηεο 
πεξηνρέο παξέρνληαο αξδεπηηθό λεξό ζε θαιιηεξγνύκελα αγξνθηήκαηα έλαληη ζπκβνιηθνύ 
αληαιιάγκαηνο. Άιισζηε ν Γήκνο δελ πθίζηαηαη θάπνηα ζρεηηθή δαπάλε, νύηε ηνπ είλαη 
απαξαίηεηε πξνο ην παξόλ θαη ην νξαηό κέιινλ ε αίζνπζα απηή.  
 
Η παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηεο παξαπάλσ αίζνπζαο, γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 
Γήκνπ, πξέπεη λα απνθαζηζηεί, κε ηνπο παξαθάησ όξνπο: 
 
1) Γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθιεζεί ζηελ αίζνπζα, από εδώ θαη ζην εμήο, ζα είλαη ππεύζπλνο 
ν Σύιινγνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε απηήο. 
 
2) Ο ρώξνο ηεο αίζνπζαο πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξόο. 
 
3) Η παξαρώξεζε ζα είλαη άλεπ αληαιιάγκαηνο, ζα έρεη αόξηζηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ζα 
ηζρύεη κέρξη ηε ζηηγκή πνπ πξνθύςεη νπνηαδήπνηε αλάγθε ρξήζεο ηεο απ’ ηνλ Γήκν, νπόηε 
θαη ζα δεηεζεί θαη’ απνθιεηζηηθό δηθαίσκα ηεο εθάζηνηε Γεκνηηθήο Αξρήο εγγξάθσο ε 
απόδνζε ηεο ρξήζεο, πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη εληόο εβδνκάδαο ην αξγόηεξν. Σε θάζε 
πεξίπησζε, ε αίζνπζα ζα πξέπεη λα απνδνζεί πξνο ρξήζε ηνπ Γήκνπ ζηελ ίδηα άξηζηε 
θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα παξαιεθζεί» . 
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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  
 
Οκόθσλα ηελ παξαρώξεζε ρώξνπ ζην ηζόγεην ηνπ Γεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηεο Κνηλόηεηαο 
Σξνηδήλαο πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ Σνπηθό Οξγαληζκό Δγγείσλ Βειηηώζεσλ, 
κε ηνπο όξνπο ηεο εηζήγεζεο ηνπ αξκόδηνπ Αλη/ξρνπ θ. νύρια ση. 
 
Ο θ. Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο δήισζε παξώλ. 

 
 
 
 
                        Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 119/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                                ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


