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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    33/2016 

πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 

  Αξηζκόο απόθαζεο: 323/2016            

       

  ΘΔΜΑ: (ΠΡΟ ΗΜΕΡ) ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΗ ΤΝΔΕΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΑ ΜΕ ΣΟΝ 
ΠΕΘΡΑΘΑ 
 
 ηνλ Kαξαηδά θαη ζην Γεκνηηθό ρνιείν, ζήκεξα ηελ 7 

ε
 ηνπ κήλα Ννεκβξίνπ ηνπ 

έηνπο 2016, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 18:30 κκ. ζπλήιζε ζε δεκόζηα 

ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κεηά  από ηελ  αξηζκ. 

6593/2-11-2016 έγγξαθε  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ,  πνπ επηδόζεθε 

ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. 

(Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε 

ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 12, ήηνη: 
  Α.- ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

Παξόληεο  

1.-Παηνπιηάο  Κωλζηαληίλνο (Πξόεδξνο),  2.- Παληειήο Βαζίιεηνο, 3.- Μπαθάιε  

Μαξίλα , 4.- Οηθνλόκνπ ηξάηνο,   5.- Καξλέδεο  ππξίδωλ, 6.-Παπαϊωάλλνπ 

ππξίδωλ,7-.Αλδξένπ Υξπζνύια,8-Καλέιινπ Διέλε,9-  ακπάλεο Γεκήηξηνο,10-

.Υξηζηόθαο  Δπζηξάηηνο,  11-.ΚαθνύξεοΝηθόιανο,12-Μπηζηίλα Γέζπνηλα 

 

 

                                                               Απόληεο 

1.-Νίθνο- ηξάηνο Γαξζηλόο2- Οηθνλόκνπ Αλάξγπξνο,3- Μπάθαο 

Νεθηάξηνο4.Αζαλαζίνπ άββαο,5. Κεξακίδαο Γεώξγηνο,6- ηάϊθνπ –Κνπηνπδή 

Μαξία,7-.ΡειάθεΘενδώξα,8-.Αλαγλωζηόπνπινο Γεώξγηνο,9-.ΜπόγξεοΝηθόιανο 

Β.- ΓΗΜΑΡΥΟ:  Κωλζηαληίλνο Γ. Καξαγηάλλεο , Παξώλ. 

 

  Γ.-ΠΡΟΔΓΡΟΗ  Γ. & Σ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1-Εεξβόο ηακάηηνο Σ.Κ. Άλσ Φαλαξίνπ.2-Κνπηζνπκπέιεο Γεώξγηνο 

Σ.Κ.Σξνηδήλνο.3- Αλησλίνπ Πέηξνο Σ.Κ. Γξπόπεο.4.-Καπέιινο Πνιπδεύθεο 

Σ.Κ.Καξαηδά,5.-Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπλνππίηζαο 

 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1.- Γαξεκά Αξγπξία Σ.Κ. Κπςέιεο, .2-Λαδάο Αλαζηάζηνο Γ.Κ.Γαιαηά, ,3.-Υαηδίλαο 

Γεώξγηνο Σ.Κ.Μεγαινρσξίνπ,.4- Φπρνγπηνύ Γήκεηξα Σ.Κ. Λνπηξόπνιεο5.-Κνηδηάο 

ηακάηηνο Σ.Κ.Σαθηηθνύπνιεο.  

Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κόιιηαο. 
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Αξηζκόο Θέκαηνο:  6
ν
  ΠΡΟ/ΗΜ                             ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:323/2016 

 
Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην έθην  ζέκα εθηόο εκεξεζίαο Γηαηάμεωο 

ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΗ ΤΝΔΕΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΑ ΜΕ ΣΟΝ ΠΕΘΡΑΘΑ γνωρίζει στο 
Δ.Σ. ότι το παρόν εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο εκτός ημερήσιας 
διάταξης,σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.7. του Ν 3852/2010. 
   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.6 του Κ.Δ.Κ. Ν3463/06 για να 
συζητηθεί θέμα ως κατεπείγον και να ληφθεί απόφαση για αυτό πρέπει πρώτα 
να αποφασισθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ότι το θέμα είναι κατεπείγον. 
    Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, 
                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Δέχεται το θέμα ως έκτακτο. 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος αφού 
θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα 6578/2016 & 6196/2016 σχετικά έγγραφα της Δ.Ε. 
Μεθάνων καθώς και τα σχεδόν σε καθημερινή βάση παράπονα των 
δημοτών μας για τον ελάχιστο αριθμό ακτοπλοϊκών δρομολογίων (τους 
χειμερινούς μήνες) από τον Πειραιά για τα νησιά του Αργοσαρωνικού. 
Η ανωτέρω γραμμή  τείνει να εξελιχθεί σε άγονη γραμμή.  
Προτείνει λοιπόν να ληφθεί  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία 
θα διαβιβασθεί τόσο στους αρμόδιους κρατικούς φορείς, όσο και στην Κ/Ξ 
πλοίων Αργοσαρωνικού με την οποία  ζητάμε την δρομολόγηση πλοίων σε 
καθημερινή βάση για την  εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του 
Δήμου μας. 
Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το κλειστό γυμναστήριο Μεθάνων έχει 
δηλωθεί ως έδρα  ομάδων της Αίγινας, με πρωταθλήματα που διεξάγονται 
από τον  Οκτώβριο έως τον Απρίλιο  με τεράστια αθλητική και 
κοινωνικοοικονομική σημασία για τον Δήμο μας.       
Στην συνέχεια καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
     Σν Δ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
                                ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
ύκθωλα κε ζθεπηηθό ηεο εηζήγεζεο ηνπ θ. Δεκάξρνπ δεηάκε λα ππάξρεη 
αθηνπινϊθή ζύλδεζε Πεηξαηά –Μέζαλα-Πόξν ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη ηνπο 
ρεηκεξηλνύο κήλεο ,γηα εμππεξέηεζε ηωλ θαηνίθωλ ηνπ Δήκνπ καο θαζώο θαη 
ηωλ επηζθεπηώλ ηνπ. 
                          Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 323/2016.  

   Ο Πξόεδξνο          Σα Μέιε 

          Τπνγξαθή                                                                  ππνγξαθέο 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

 

Κσλζηαληίλνο Παηνπιηάο 


