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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                              ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ                                                    
ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 
 
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 1/2020 
πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 
 
ΘΔΜΑ: Ένηαξη ζςμμεηοσήρ ζηο Ππόγπαμμα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ» - Ππόζκληζη με ηίηλο 
«Ππομήθεια εξοπλιζμού, καηαζκεςή, μεηαθοπά και ηοποθέηηζη ζηεγάζηπων για ηη 
δημιοςπγία ή και αναβάθμιζη ηων ζηάζεων για ηην εξςπηπέηηζη ηος επιβαηικού κοινού 
ηων δήμων ηηρ σώπαρ».      
 
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: 2ο  Η/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 8/2020 
 
ΘΔΜΑ: Ένηαξη ζςμμεηοσήρ ζηο Ππόγπαμμα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ» - Ππόζκληζη με ηίηλο 
«Ππομήθεια εξοπλιζμού, καηαζκεςή, μεηαθοπά και ηοποθέηηζη ζηεγάζηπων για ηη 
δημιοςπγία ή και αναβάθμιζη ηων ζηάζεων για ηην εξςπηπέηηζη ηος επιβαηικού κοινού 
ηων δήμων ηηρ σώπαρ».      
 

Ο Πξόεδξνο αθνύ εθθώλεζε ην δεύηεξν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. 

Λίηζα ν νπνίνο γλσξίδεη ζην Γ.. ηα εμήο: «Σο Τπουργείο Εςωτερικϊν με τθν Πρόςκλθςθ V 

(ΑΔΑ: ΩΡΑΖ465ΧΘ7-Κ78, Αρ. Πρωτ. 4721/23-1-2019), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,  και 

τίτλο «Προμικεια εξοπλιςμοφ, καταςκευι, μεταφορά και τοποκζτθςθ ςτεγάςτρων, για τθν 

δθμιουργία ι και αναβάκμιςθ των ςτάςεων, για τθν εξυπθρζτθςθ του επιβατικοφ κοινοφ 

των διμων τθσ χϊρασ» του Άξονα Προτεραιότθτασ «Κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ υποδομζσ 

και δραςτθριότθτεσ των διμων» του Προγράμματοσ «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ», καλεί τουσ ΟΣΑ 

ΑϋΒακμοφ για τθν υποβολι προτάςεων, προκειμζνου να ενταχκοφν και χρθματοδοτθκοφν 

από το Πρόγραμμα. 

το πλαίςιο τθσ δράςθσ χρθματοδοτείται θ προμικεια εξοπλιςμοφ, καταςκευι, μεταφορά 

και τοποκζτθςθ ςτεγάςτρων, για τθν δθμιουργία ι και αναβάκμιςθ ςτάςεων των διμων και 

τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του επιβατικοφ κοινοφ. 

θμειϊνεται ρθτϊσ ότι επιλζξιμεσ  είναι μόνο οι δαπάνεσ των δράςεων που αφοροφν 

ςτάςεισ και ςτζγαςτρα αναμονισ επιβατικϊν αςτικϊν και υπεραςτικϊν γραμμϊν. 

Ο Διμοσ Σροιηθνίασ - Μεκάνων προτίκεται να υποβάλλει πρόταςθ ςτθν ωσ άνω Πρόςκλθςθ 

με ςτόχο να τοποκετιςει ςτζγαςτρα ςε ςτάςεισ τθσ Τπεραςτικισ υγκοινωνίασ εντόσ των 

ορίων του Διμου. 

Σο ανϊτατο ποςό χρθματοδότθςθσ για τον Διμο Σροιηθνίασ - Μεκάνων, ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ τθσ ωσ άνω Πρόςκλθςθσ, ανζρχεται ςε 20.000€. 

το πλαίςιο τθσ υποβολισ τθσ πρόταςθσ του Διμου Σροιηθνίασ - Μεκάνων ςτθν ωσ άνω 

Πρόςκλθςθ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Πρόςκλθςθσ, ο 

Διμοσ Σροιηθνίασ - Μεκάνων κα υποβάλει ζγγραφα και δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν 

τθν Διοικθτικι, Σεχνικι και Οικονομικι Επάρκεια του Διμου για τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 



1. τθν αποδοχι των όρων τθσ Πρόςκλθςθ V (Αρ. Πρωτ. 4721/23-1-2019), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει, με τίτλο «Προμικεια εξοπλιςμοφ, καταςκευι, μεταφορά 

και τοποκζτθςθ ςτεγάςτρων, για τθν δθμιουργία ι και αναβάκμιςθ των ςτάςεων, 

για τθν εξυπθρζτθςθ του επιβατικοφ κοινοφ των διμων τθσ χϊρασ» του Άξονα 

Προτεραιότθτασ «Κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ υποδομζσ και δραςτθριότθτεσ των 

διμων» του Προγράμματοσ «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ και του ανϊτατου ποςοφ 

χρθματοδότθςθσ των 20.000€  

2. τθν ζγκριςθ τθσ υποβολισ Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ του Διμου Σροιηθνίασ - 

Μεκάνων ςτθν Πρόςκλθςθ V (Αρ. Πρωτ. 4721/23-1-2019), όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει, με τίτλο «Προμικεια εξοπλιςμοφ, καταςκευι, μεταφορά και τοποκζτθςθ 

ςτεγάςτρων, για τθν δθμιουργία ι και αναβάκμιςθ των ςτάςεων, για τθν 

εξυπθρζτθςθ του επιβατικοφ κοινοφ των διμων τθσ χϊρασ» του Άξονα 

Προτεραιότθτασ «Κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ υποδομζσ και δραςτθριότθτεσ των 

διμων» του Προγράμματοσ «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ» 

3. τθν ζγκριςθ κάλυψθσ από ίδιουσ πόρουσ του Διμου Σροιηθνίασ - Μεκάνων ι από 

άλλο χρθματοδοτικό πρόγραμμα, τθσ επιπλζον δαπάνθσ που τυχόν προκφψει  

4. τθν εξουςιοδότθςθ του Δθμάρχου για τθν υπογραφι οποιουδιποτε εγγράφου 

απαιτθκεί ςτο πλαίςιο υποβολισ τθσ ανωτζρω πρόταςθσ.  

 

 

 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: 

1. τθν αποδοχι των όρων τθσ Πρόςκλθςθ V (Αρ. Πρωτ. 4721/23-1-2019), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει, με τίτλο «Προμικεια εξοπλιςμοφ, καταςκευι, μεταφορά 

και τοποκζτθςθ ςτεγάςτρων, για τθν δθμιουργία ι και αναβάκμιςθ των ςτάςεων, 

για τθν εξυπθρζτθςθ του επιβατικοφ κοινοφ των διμων τθσ χϊρασ» του Άξονα 

Προτεραιότθτασ «Κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ υποδομζσ και δραςτθριότθτεσ των 

διμων» του Προγράμματοσ «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ και του ανϊτατου ποςοφ 

χρθματοδότθςθσ των 20.000€  

2. τθν ζγκριςθ τθσ υποβολισ Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ του Διμου Σροιηθνίασ - 

Μεκάνων ςτθν Πρόςκλθςθ V (Αρ. Πρωτ. 4721/23-1-2019), όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει, με τίτλο «Προμικεια εξοπλιςμοφ, καταςκευι, μεταφορά και τοποκζτθςθ 

ςτεγάςτρων, για τθν δθμιουργία ι και αναβάκμιςθ των ςτάςεων, για τθν 

εξυπθρζτθςθ του επιβατικοφ κοινοφ των διμων τθσ χϊρασ» του Άξονα 



Προτεραιότθτασ «Κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ υποδομζσ και δραςτθριότθτεσ των 

διμων» του Προγράμματοσ «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ» 

3. τθν ζγκριςθ κάλυψθσ από ίδιουσ πόρουσ του Διμου Σροιηθνίασ - Μεκάνων ι από 

άλλο χρθματοδοτικό πρόγραμμα, τθσ επιπλζον δαπάνθσ που τυχόν προκφψει  

4. τθν εξουςιοδότθςθ του Δθμάρχου για τθν υπογραφι οποιουδιποτε εγγράφου 

απαιτθκεί ςτο πλαίςιο υποβολισ τθσ ανωτζρω πρόταςθσ.  

 

                   Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 8/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                    ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 


