
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                              ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 
 
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 1/2020 
πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ 
 
ΘΔΜΑ: Φήθιζμα ζηήπιξηρ ηων ςπαλλήλων ηος Γήμος μαρ  
 
 

 
ην Γαιαηά θαη ζην Ακθηζέαηξν ηνπ Γπκλαζίνπ Γαιαηά ζήκεξα  ηελ 27ε ηνπ κήλα Ηαλνπαξίνπ  
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. 6576/27--11-
2019 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 19, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παπόνηερ 
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, 10.)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 11.) Παληειήο 
Βαζίιεηνο, 12.)Αλδξένπ Υξπζνύια,13.) ακπάλεο Γεκήηξηνο. 14.)  Αλαζηαζηάδεο 
Γεώξγηνο,15.) Θενδσξνπνύινπ νθία,16.) Καξλέδεο ππξίδσλ (απνρώξεζε ζην 11ν 
ζέκα),17.) Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,18.) Αζαλαζίνπ άββαο (απνρώξεζε ζην 8ν ζέκα),19.) 
Λαδάξνπ Κσλ/λνο 
 
(Οη θ.θ. Καξαγηάλλεο Κ., Παηνπιηάο Κ., Παληειήο Β., ακπάλεο Γ. & Καξαγηάλλεο Γ. 
απνρώξεζαλ ζην 15ν ζέκα) 
 
Απόνηερ 
1.) νύριαο σηήξηνο,2.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο 
 
 
 

Β.- ΓΗΜΑΡΥΟ:  Πολλάληρ Υπ. πςπίδων , Παπών. 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ:  
1) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,3.) Μνύγηνπ 
Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,4.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΝΣΔ:  



1.)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,2.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο, 3.)Λαδάξνπ 
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,4.) . Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο,5.) Κνηδηάο ηακάηηνο, 
Κ.Σαθηηθνύπνιεο,6.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο 
 
 
 
 
Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθή Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κόιιηαο. 
 
 
  Απιθμόρ Θέμαηορ: 5ο    ΠΡΟ/Η/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 5/2020 
 
ΘΔΜΑ: Φήθιζμα ζηήπιξηρ ηων ςπαλλήλων ηος Γήμος μαρ  
 
 
 
Ο Πξόεδξνο αθνύ εθθώλεζε ην πέκπην πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκα γλσξίδεη ζην ζώκα 

όηη ην παξόλ εηζάγεηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 67 παξ.7. ηνπ Ν 3852/2010 . 

   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. 

 

 ηε ζπλέρεηα θαιεί ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

  Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

Α Π Ο Φ Α  ΗΕ Δ Η : 

Καηά πιεηνςεθία  δέρεηαη ην ζέκα σο έθηαθην. 

Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Σδηληέξε, Μέιινπ Μ., Λεζηώηε, Μάγεηξα, Λίηζαο & νύρια  

ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. Καξαγηάλλε Κσλ/λν  ν νπνίνο θάιεζε ηνλ θ. 
Γήκαξρν «λα ζηακαηήζεη ηηο  δηώμεηο  θαηά ζπγθεθξηκέλσλ ππαιιήισλ» θαη όπσο 
«επαλεηιεκκέλα ηνπ έρεη δειώζεη, εάλ έρεη θάπνηα ζηνηρεία θαθνδηαρείξηζεο  θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ λα ηνλ ζηείιεη ζηνλ εηζαγγειέα, αθήλνληαο έμσ από απηό ηνπο 
ππαιιήινπο». Σέινο επηζήκαλε όηη νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ καο ήηαλ  άςνγνη ζηα θαζήθνληά 
ηνπο ζηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, πξνηείλνληαο ζην Γ.. λα ην δηαηππώζνπλ απηό κε ηελ 
ςήθηζε ζρεηηθήο απόθαζεο. 
Ο θ. Αζαλαζίνπ δήισζε άγλνηα ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε δηθνγξαθίαο θαηά ππαιιήισλ, δήηεζε 
από ηνλ Γήκαξρν ιεπηνκεξή ελεκέξσζε, λα «ρπζεί» άπιεην θσο ζηελ ππόζεζε θαη ηελ 
αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο κέρξη λα ελεκεξσζνύλ ιεπηνκεξώο. 
Ο θ. Παηνπιηάο δήισζε όηη ν θ. Γήκαξρνο ηνπ είπε ςέκαηα ζε θαη ηδίαλ ζπλάληεζή ηνπο, όηαλ  
ηνλ ξώηεζε εάλ βξίζθεηαη απηόο πίζσ από ηελ δίσμε ππαιιήινπ, όηη ζα είλαη απέλαληί ηνπ ζε 
πεξίπησζε αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη λα θέξεη ζην Γ.. ηα ζηνηρεία ηεο πξναλαθξηηηθήο.  
Ο θ. Μέιινο Η. δήισζε όηη ζηεξίδεη ηνπο ππαιιήινπο ,δεηώληαο πιήξε ελεκέξσζε από ηνλ 
Γήκαξρν. 
   
 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

   Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 



 
,                                       Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η 

 

Καηά πιεηνςεθία ζηεξίδεη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ καο ,νη νπνίνη εθηεινύζαλ θαη 
εθηεινύλ άςνγα θαη επζπλείδεηα ηα θαζήθνληά ηνπο. 
 Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Μέιινπ Μ., Λεζηώηε, Μάγεηξα, Λίηζα & νύρια η. 
 

 
 

                   Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 5/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                    ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡ. ΤΖΘΝΘΕΡΗΣ 


