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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                             ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ   
ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ                                                                                                   
ΓΖΜΟ ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ  
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
 

ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ: 153/2017 
Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 14ης δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
Δξπκάλζνπ  
 
Θέκα: «Λήςε απόθαζεο γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ππνβνιήο αηηήκαηνο πξνο ηελ 6ε Τ.Π.Δ. γηα ηνλ 
πξνγξακκαηηζκό επηζθέςεσλ Ηαηξνύ ζηελ Σ.Κ. Γξνζηάο  » 
 
ηε Υαιαλδξίηζα, ζήκεξα ηελ 12 ηνπ κελόο Οκτωβρίοσ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα  Πέμπτη  θαη 
ώξα 08:00 μ.μ ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ, ζπλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ 
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Δξπκάλζνπ ηνπ Νένπ Γεκαξρείνπ, ύζηεξα 
από ηελ κε αξηζκό πξση.10025/06-10-2017έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ πνπ 
δεκνζηεύζεθε  θαη    επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό ζηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 67 ηνπ Ν.3852/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη από ηα 21 κέιε ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ήηαλ: 

 
Ο Γήκαξρνο Θάλνο Καξπήο, πξνζθιήζεθε θαη   παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε. 
ηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεζαλ θαη Πξόεδξνη –Δθπξόζσπνη ηελ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ. 
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο θαηαξηίδνληαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο θαη παξάιιεια ε 
ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Νηθνιίηζα θέληδνπ  ηεξεί θαη πξόρεηξα ζπλνπηηθά πξαθηηθά. 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία – θαζώο από ην ζύλνιν 21 κειώλ ήηαλ παξόληα 13 κέιε – ν 
πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην  16ν  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 
δηάηαμεο, έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Ησάλλε νπβαιηώηε, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ 
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηα εμήο: Τπάξρεη αλαγθαηόηεηα λα δεηήζνπκε από ηελ 6ε Τ.Π.Δ. ηελ άκεζε 
πξνθήξπμε ηεο θελήο ζέζεο ηνπ Αγξνηηθνύ ηαηξνύ πνπ θαιύπηεη ηηο θνηλόηεηεο Γξνζηάο, θηαδά , 
ηαπξνδξνκίνπ, θ.ι.π. 
 
Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην, αθνύ άθνπζε ηελ πην πάλσ εηζήγεζε θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε     
 
 
 
 

         
Α/Α                                                                       

ΠΑΡΟΝΣΔ    ΑΠΟΤΗΑΕΟΝΣΔ 

1 ΓεσξγαληόπνπινοΛεσλίδαο-Πξόεδξνο Πεηξνύηζνο Θεόδσξνο 
2 Ραβάλεο Γεκήηξηνο Μαλέηηαο Ησάλλεο 
3 Γηαξθηάο Νηθόιανο Γεσξγαληόπνπινο Αιέμηνο 
4 Βγελόπνπινο Απόζηνινο Κνπξαράλεο Γεώξγηνο 
5 νπβαιηώηεο Ησάλλεο Γειδήκνο Βαζίιεηνο 
6 Παπαθσλζηαληίλνπ Ησάλλεο Μπαξδνύηζνπ-Υαιθηνπνύινπ Γεσξγία 

7 Καλειιάθεο Πεξηθιήο Μαξηδάθιεο Εώεο 
8 ακπάλεο Γεώξγηνο Γεσξγαθόπνπινο Παλαγηώηεο 
9 Θενδσξαθόπνπινο Λάκπξνο  
10 Παπαλαγηώηνπ Αζαλάζηνο  
11 Μπαξήο Θεόδσξνο  
12 Παξαζθεπόπνπινο Γεκήηξηνο  
13 Σζνπκπξήο Γεώξγηνο  

Ελληνική   
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Δγθξίλεη ηελ αλαγθαηόηεηα  γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό επηζθέςεσλ Ηαηξνύ ζηελ Σ.Κ. Γξνζηάο,  θαζώο 
επίζεο θαη  ηελ ππνβνιή  αηηήκαηνο πξνο ηελ 6ε Τ.Π.Δ., γηα ηελ άκεζε πξνθήξπμε ηεο θελήο ζέζεο 
ηνπ Αγξνηηθνύ ηαηξνύ, πνπ λα θαιύπηεη ηηο Κνηλόηεηεο Γξνζηάο, θηαδά , ηαπξνδξνκίνπ, θ.ι.π.  
  

Απηή ε απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό  153 /2017 
 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 
 

 
       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ    TOY   Γ.                                                                       ΣΑ ΜΔΛΖ 
                             
 
    Γεωργαντόποσλος Λεωνίδας  
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