
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ                                                    

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

---------------------------- 

Από ηο πραθηηθό ηες κε αρηζκό        7/2016 

σλεδρίαζες ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ  ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 

Αρηζκός απόθαζες:64/2016 

 

ΘΕΜΑ: «Κάλυψη αναγκών από ιατρικό προσωπικό του Κ.Υ. Γαλατά κατά τον μήνα Απρίλιο 
2016» 

ηνλ Γαιαηά  θαη ζηελ Βηβιηνζήθε Γπκλαζίνπ Γαιαηά , ζήκεξα ηελ  21ε ηνπ κήλα  Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 

2016, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα  θαη ώξα 19:00 κ.κ. ζπλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην Σξνηδελίαο-Μεζάλωλ, κεηά  από ηελ  αξηζκ. 1458/17-03-2016 έγγξαθε  πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Κωλζηαληίλνπ Παηνπιηά,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό 

ύκβνπιν, ζύκθωλα 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 15, ήηνη: 

 

   Α.- ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

                       Παρόληες                                                                           Απόληες  

1. Παηοσιηάς  Κφλζηαληίλος (Πρόεδρος)  

2. Παληειής Βαζίιεηος                                  

3. Οηθολόκοσ Αλάργσρος                                     1.- Μπόγρες Νηθόιαος 

4. Καθούρες Νηθόιαος                                         2.- Γαρζηλός Νίθος-ηράηος 

      5.   Καρλέδες  πσρίδφλ                                         3.Παπαχφάλλοσ πσρίδφλ 

6.   Μπαθάιε  Μαρίλα                                            4.  Αζαλαζίοσ άββας 

7.   ηάχθοσ Μαρία                                                  5. Οηθολόκοσ ηράηος 

8.  Μπηζηίλα Γέζποηλα                                             6.Αλαγλφζηόποσιος Γ. 

9.Αλδρέοσ Υρσζούια 

      10. Ρειάθε Θεοδώρα 

11.Μπάθας Νεθηάρηος (Αληηπρόεδρος) 

12.ακπάλες Γεκήηρηος 

13.Κερακίδας Γεώργηος (Γρακκαηέας) 

14.Υρηζηόθας  Δσζηράηηος 

15.Καλέιιοσ Διέλε 

  Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Κφλζηαληίλος Γ. Καραγηάλλες , Παρώλ. 

 

  Γ.-ΠΡΟΔΓΡΟΙ  Γ. & Σ. ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1.- Λαδάς Αλαζηάζηος Γ.Κ. Γαιαηά2.-Φστογσηού Γήκεηρα Σ.Κ. Λοσηρόποιες. 3.Κοσηζοσκπέιες Γεώργηος 

Σ.Κ.Σροηδήλος. 

 

 

 

 ΑΠΟΝΣΔ 

 1.- Υαηδίλας Γεώργηος Σ.Κ. Μεγαιοτφρίοσ, 2.-Εερβός  ηακάηηος Σ.Κ. Άλφ Φαλαρίοσ 3.- ΓαρεκάΑργσρία Σ.Κ. 

Κσυέιες 4.-Αληφλίοσ Πέηρος Σ.Κ. Γρσόπες.5-Καπέιιος Ποισδεύθες Σ.Κ.Καραηδά,6-Κοηδηάς ηακάηηος 

Σ.Κ.Σαθηηθούποιες 7-Μαργαρώλες Κφλ/λος Σ.Κ.Κοσλοσπίηζας 

 

Σα πραθηηθά ηήρεζε ο ηαθηηθός Γεκοηηθός Τπάιιειος θ. Κόιιηας Δσάγγειος. 

 

Αριθμός Θέματος: 3 ΠΡΟ/ Η.Δ.                          ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 64/2016 

 Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 3ο θέμα προ της ημερήσιας διάταξης: «Κάλυψη αναγκών από ιατρικό 

προσωπικό του Κ.Υ. Γαλατά κατά τον μήνα Απρίλιο 2016» γνωρίζει στο Δ.. ότι το παρόν 
εισάγεται στο Δημοτικό υμβούλιο εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.7. του Ν 
3852/2010. 
   ύμφωνα 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 υμβουλίου ότι το θέμα είναι 
κατεπείγον. 
την συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
Σο Δ.. μετά από συζήτηση, 
                                                              Α Π Ο Υ Α  Ι Ζ Ε Ι : 



Ομόφωνα δέχεται το θέμα ως έκτακτο. 
Στην συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ. Δήμαρχος ο οποίος γνωρίζει στο Δ.Σ. ότι έπειτα από ενημέρωση 
που είχε από την Δ/νση του Κ.Υ.Γαλατά σχετικά με το πρόγραμμα εφημεριών για τον μήνα Απρίλιο 
προκύπτουν τα εξής: 
-Σε συγκεκριμένες ημερομηνίες εφημερεύει μόνο ο παιδίατρος. 
-Σε άλλες ημερομηνίες δεν εφημερεύει κανένας γιατρός. 
    Συνεπώς κατά τα διαστήματα αυτά στο Κ.Υ. θα υπάρχει μόνο 1 νοσηλεύτρια κα 1 οδηγός 
ασθενοφόρου που δεν είναι διασώστης. 
 
Τα παραπάνω σημαίνουν ότι σε οποιοδήποτε περιστατικό η μοναδική δημόσια υγειονομική 
Υπηρεσία της περιοχής μας δεν θα μπορέσει να παρέχει ιατρική φροντίδα με αποτέλεσμα να 
κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. 
Δεδομένου ότι το Κ.Υ. καλύπτει την περιοχή της Τροιζηνίας,Μεθάνων και Πόρου δηλαδή περίπου 
13.000 άτομα πληθυσμό,λαμβάνοντας υπόψη και τη σημαντική αύξηση του πληθυσμού της περιοχής 
μας λόγω των διακοπών του Πάσχα και επιπροσθέτως ότι το πλησιέστερο νοσοκομείο βρίσκεται 
μιάμιση ώρα μακριά,γίνεται αντιληπτό το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας στο 
πολύ ευαίσθητο τομέα της Υγείας που αποτελεί πρώτιστη ανάγκη. 
  Η  δημοτική αρχή δεν μπορεί να μείνει απαθής σε ένα τέτοιο σοβαρό γεγονός και αφού πάρει 
επίσημα το πρόγραμμα με τις βάρδιες των γιατρών θα απευθυνθεί στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές 
καθώς και στον εισαγγελέα, εάν χρειασθεί , για να βρεθούν οι υπεύθυνοι και να αναζητηθούν τυχόν 
ευθύνες αυτών που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. 
 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δ.Σ. μετά από συζήτηση, 
                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Ομόφωνα: 
1)Να ζητηθεί το πρόγραμμα βαρδιών των ιατρών του Κ.Υ.Γαλατά τον μήνα Απρίλιο 2016. 
2)Να σταλεί η παρούσα απόφαση τόσο στο αρμόδιο Υπουργείο  και στην Προϊστάμενη Αρχή  
 του Κ.Υ.Γαλατά (για αναζήτηση ευθυνών)  και αποτροπής ενός  «εγκλήματος» σε βάρος χιλιάδων 
κατοίκων. 
 Σε περίπτωση που δεν δοθεί άμεσα λύση θα ενημερώσουμε εγγράφως τον αρμόδιο εισαγγελέα για 
αναζήτηση και καταλογισμό ευθυνών. 
3)Η  δημοτική αρχή θα είναι μπροστάρης ενάντια σε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης της δημόσιας 
παροχής υπηρεσιών υγείας και αρωγός στο Κ.Υ.Γαλατά σε ότι χρειασθεί για να εξακολουθεί να 
προσφέρει το αγαθό της υγείας σε πολίτες που βρίσκονται στην δίνη μιας οικονομικής κρίσης. 
    
Η Παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 64/2016. 

 
Ο Πρόεδρος   Σα Μέλη 

Τπογραφή                                                         υπογραφές 
 
 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

                                                                 Κωνσταντίνος Πατουλιάς 


