
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                              ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 
 
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 2/2020 
πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ 
 
ΘΔΜΑ: Έγκριζη τρημαηοδόηηζης για επιζκεσή-ζσνηήρηζη ηων σδρασλικών 
ζσζηημάηων ηων απορριμμαηοθόρων ηοσ Γήμοσ Σροιζηνίας-Μεθάνων από ηο 
πρόγραμμα ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ 
 
ηελ Λνπηξόπνιε Μεζάλσλ  θαη ζην  Πνιηηηζηηθό Κέληξν Μεζάλσλ  ζήκεξα  ηελ 26ε ηνπ κήλα 
Φεβξνπαξίνπ  ηνπ έηνπο 2020, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε  θαη ώξα 17:30 κκ. ζπλήιζε ζε 
δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ, κεηά  από ηελ  
αξηζ. 809/21--2-2020 έγγξαθε  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ,  πνπ επηδόζεθε ζε 
θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηα άξζ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) 
θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ 
βξέζεθαλ παξόληα 20, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόνηες 
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο, 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο 
,5.) Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,6.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 7.))νύρια ηπιηαλή  ,8.)Μέιινο 
Ησάλλεο,9.)Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια (απνρώξεζε ζην 18ν Ζ.Γ), 10.)Παηνπιηάο  
Κσλζηαληίλνο, 11.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 12.)Αλδξένπ Υξπζνύια,13.) ακπάλεο Γεκήηξηνο. 
14.)  Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,15.) Θενδσξνπνύινπ νθία,16.) Καξλέδεο ππξίδσλ ,17.) 
Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,18.) Αζαλαζίνπ άββαο (απνρώξεζε ζην 18ν ζέκα Ζ.Γ.),19.) νύριαο 
σηήξηνο,20.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο. 
 
 
 
Οη θ.θ. Καξαγηάλλεο Κ., Παηνπιηάο Κ., Παληειήο Β., ακπάλεο Γ. & Καξαγηάλλεο Γ. 
απνρώξεζαλ ζηα: 1ν ,2ν  & από 18ν  ζέκα (Ζ.Γ.) έσο θαη ηέινο ζπλεδξίαζεο. 
 
Οη θ.θ.Κεξακίδαο Γ., Αλαζηαζηάδεο Γ. & Καξλέδεο π. απνρώξεζαλ κεηά ην πέξαο ησλ 
ζεκάησλ πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο. 
 
Απόνηες 
1.)Λαδάξνπ Κσλ/λνο 
 
 

Β.- ΓΗΜΑΡΥΟ:  Πολλάλης Υρ. πσρίδων , Παρών. 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ:  
1) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,3.)Λαδάξνπ 
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,4.) . Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 
 
 
 
 



 
ΑΠΟΝΣΔ:  
1.)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,2.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο, 3.) Κνηδηάο ηακάηηνο, 
Κ.Σαθηηθνύπνιεο,4.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,5.) Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ 
Φαλαξίνπ,6.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά.) 
 
 
 
 
Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθή Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κόιιηαο. 
 
 
  Αριθμός Θέμαηος: 5ο Η/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 39/2020 
 
ΘΔΜΑ: Έγκριζη τρημαηοδόηηζης για επιζκεσή-ζσνηήρηζη ηων σδρασλικών 
ζσζηημάηων ηων απορριμμαηοθόρων ηοσ Γήμοσ Σροιζηνίας-Μεθάνων από ηο 
πρόγραμμα ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ 
 
 
Ο Πξόεδξνο αθνύ εθθώλεζε ην πέκπην ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο  δίλεη ην ιόγν ζηελ  θ. 
νύρια, ε νπνία ζέηεη ππόςε  ηνπ πκβνπιίνπ ηα εμήο: 
 
«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 ππεξθαηαζθεπώλ 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,   

δεηείηαη ε 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 ηελ επηζθεπή - ζπληήξεζε ησλ ππεξθαηαζθεπώλ ησλ 

απνξξηκκαηνθόξσλ, πξνθεηκέλνπ ηελ πιήξε ιεηηνπξγία απηώλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ 

αλαγθαηόηεηα ηνπο γηα πεξηζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Δήκνπ». 

 

ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηεο θ. νύρια,  



 
 

 
              Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι  

 

Καηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηελ ρξεκαηνδόηεζε γηα επηζθεπή-ζπληήξεζε ησλ πδξαπιηθώλ 
ζπζηεκάησλ ησλ απνξξηκκαηνθόξσλ ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ από ην πξόγξακκα 
ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ. 
Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. 
1)Παηνπιηά, ν νπνίνο δήισζε όηη ήηαλ ζε θαιή θαηάζηαζε, αθνύ παξαρσξήζεθαλ ζηνπο 
εξγνιάβνπο θαζαξηόηεηαο γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ (απνξ/ξα). 
2)Αζαλαζίνπ, ν νπνίνο δήισζε όηη θάηη ηέηνην αληίθεηηαη ζηελ κειέηε-ζύκβαζε θαζαξηόηεηαο 
πνπ ελέθξηλε ην Γεκνηηθό πκβνύιην. 
 
 

 
 
 
 
 
 

                        Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 39/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                    ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 


