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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 17οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 17/2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
ΘΔΜΑ: Έγθρηζε ηες σπ αρηζ.  56/20 κειέηες κε ηίηιο: «Βειηίωζε, Αλαβάζκηζε παηδηθής 
ταράς οηθηζκού Γρσόπες ηοσ Γήκοσ Σροηδελίας-Μεζάλωλ», ζσλοιηθού προϋπ/ζκού 
74.400,00 € (κε ΦΠΑ 24%)   
 

ήκεξα ηελ 25ε Ηνπλίνπ  2020 εκέξα Πέκπηε θαη ζηηο 14:00 ζπλήιζε ζε έθηαθηε 
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.2584/24-6-
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 βξέζεθαλ18, ήηνη: 

 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόληες      

 
1) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Καξαγηάλλεο 
Κσλ/λνο ,5.) Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,6.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 7.))νύρια ηπιηαλή,  
8.)Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια,9.)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 10.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 11.)  
Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,12.) Θενδσξνπνύινπ νθία,13.) Καξλέδεο ππξίδσλ ,14.) 
Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,15.)  νύριαο σηήξηνο,16.) Μέιινο Ησάλλεο , 17.) ακπάλεο 
Γεκήηξηνο,18) Αζαλαζίνπ άββαο  
 
 

 
Απόληες: 
1.)Κεξακίδαο Γεώξγηνο,2.)Αλδξένπ Υξπζνύια,3.)Λαδάξνπ Κσλ/λνο. 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Ποιιάιες Υρ. πσρίδωλ, Παρώλ. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παρόληες  
1.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ, 2.)Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,3.) 
Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,  
Απόληες 
 
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.) Λαδάξνπ Διεπζέξηνο, Κ.Λνπηξνπόιεσο , 7.)Νηάλνο Αζαλάζηνο, Κ.Σξνηδήλνο  
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Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο 
Δπάγγεινο 
 
 
  Αρηζκός Θέκαηος: 1ο Ζ/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 106/2020 
 
ΘΔΜΑ: Έγθρηζε ηες σπ αρηζ.  56/20 κειέηες κε ηίηιο: «Βειηίωζε, Αλαβάζκηζε παηδηθής 
ταράς οηθηζκού Γρσόπες ηοσ Γήκοσ Σροηδελίας-Μεζάλωλ», ζσλοιηθού προϋπ/ζκού 
74.400,00 € (κε ΦΠΑ 24%)   
 

 
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην πξώην ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο κε ηίηιν: Aποδοτή ηες 
σπ. αρηζκ. 56/2020 Μειέηες κε ηίηιο «Βειηίωζε, αλαβάζκηζε παηδηθής ταράς οηθηζκού 
Γρσόπες ηοσ Γήκοσ Σροηδελίας-Μεζάλωλ» , ζσλοιηθού προϋπ/ζκού 74.400,00 € (κε 
ΦΠΑ 24%), δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. Λίηζα ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  
 ηελ ππ΄ αξηζκ. 56/2020 Μειέηε κε ηνλ πξναλαθεξόκελν ηίηιν, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 60.000,00 € 

ζπλ Φ.Π.Α. 14.400,00 €, ζύλνιν 74.400,00 €, θαζώο θαη ην -ζρεηηθό- δηαβηβαζηηθό έγγξαθν απηήο από 

ην Σ.Σ.Τ.Ν.Γ. ηεο Π.Δ. Πεηξαηώο θαη Νήζσλ ηεο Γελ. Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξ/ζκνύ Έξγσλ θαη 

Τπνδνκώλ  ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πξνο ην Γήκν καο, ππ’ αξηζκ. πξση. 414506/19-06-2020 (αξηζ. 

πξση. 2497/19-06-2020 δηθό καο), πξνηείλνληαο ηελ απνδνρή θαη έγθξηζή ηεο, γηα ηελ ππνβνιή 

πξόηαζεο ζην ρξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα πεξηβαιινληηθό ηζνδύγην-αζηηθή αλαδσνγόλεζε 2019-2020 

ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο/Πξάζηλνπ Σακείνπ, ζην κέηξν 2 θαη ζηελ επηιέμηκε 

δξάζε «2.3 Γεκηνπξγία ή Αλαβάζκηζε Παηδηθώλ Υαξώλ». 

ηελ ζπλέρεηα ηνλ ιόγν πήξε ν θ. Κ.Καξαγηάλλεο ν νπνίνο ηάρζεθε ππέξ ηεο έγθξηζεο ηεο κειέηεο θαη 

ηεο ππνβνιήο πξόηαζεο, αιιά κε πξνηεξαηόηεηα  όζνλ αθνξά ηελ επηινγή ησλ έξγσλ. Δπίζεο 

εμέθξαζε ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπ γηα ην πνζό ηεο κειέηεο θαη ηόληζε όηη απαηηείηαη λα γίλεη 

ηξνπνπνίεζε ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο θαη πξνϋπνινγηζκνύ, ιύζε ηνπ ηδηνθηεζηαθνύ θαη ηεο 

ηξνπνπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο πξηλ ηελ έληαμή ηνπ. 

Ο θ. Μέιινο εμέθξαζε ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπ γηα ηελ αξγνπνξία ,ζε ζρέζε κε ην ρξνλνδηάγξακκα 

ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο -έληαμεο, πνπ ρξεηάζζεθε γηα λα έξζεη ην ζέκα ζην Γεκνηηθό πκβνύιην. 

 
    ηε ζπλέρεηα, ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λ’ απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

                            Καηά πιεηνςεθία 

 

 
 
Α. Απνδέρεηαη θαη εγθξίλεη ηελ ππ. αξηζκ. 56/2020 Μειέηε κε ηίηιν: «Βειηίωζε, αλαβάζκηζε παηδηθής 
ταράς οηθηζκού Γρσόπες ηοσ Γήκοσ Σροηδελίας-Μεζάλωλ», ζσλοιηθού προϋπ/ζκού 74.400,00 € 
(κε ΦΠΑ 24%). 
Β. Σελ  θάιπςε από ίδηνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ ηνπ επηπιένλ πνζνύ πνπ απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηνλ 
πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην πξναλαθεξόκελν πξόγξακκα ηνπ Πξάζηλνπ 
Σακείνπ. 
 
Μεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Αζαλαζίνπ, κε ην ζθεπηηθό ηεο κε ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ κειέηε θαη ηεο κε 
ιήςεο ζρεηηθήο απόθαζεο από ην ηνπηθό ζπκβνύιην ηεο Κνηλόηεηαο Γξπόπεο. 
 
Τπέξ ηεο έγθξηζεο θαη  απνδνρήο ηεο κειέηεο ςήθηζε θαη ν Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Γξπόπεο θ., 
Μπισλόπνπινο. 
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                   Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 106/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                    ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


