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ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΠΟΛΖ 

  ΣΖ 9
ηρ 

 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2019     

 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ  749/2019   

 

ΘΔΜΑ: Βπάβεςζη Μεηαπηςσιακήρ Φοιηήηπιαρ για ηην ζςμμεηοσή 

ηηρ ζηο Πανεπιζηήμιο ηηρ Οξθόπδηρ. 
 

 

 ηελ Σξίπνιε  ζήκεξα  ζηηο 9 Οθησβξίνπ 2019 εκέξα Tεηάξηε θαη ώξα 

20.00΄ ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην 

Πλεπκαηηθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξ. πξση. 30626/4-10-2019 έγγξαθε 

πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Παλαγνπνύινπ Γεσξγίαο, ε 

νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύηεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 

ηνπ Ν. 3852/2010.  

 Παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Σδηνύκε Κσλζηαληίλνπ θαη θαηά ηελ εθθώλεζε 

ηνπ θαηαιόγνπ δηαπηζηώζεθε, από ηελ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πσο 

ππήξρε λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν 41 κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 38 θαη 

νλνκαζηηθά νη: 

 
1. Παλαγνπνύινπ Γεσξγία (Πξόεδξνο Γ..) 

2. Φπρνγπηόο Βαζίιεηνο (Αληηπξόεδξνο Γ.) 
3. Καξαιήο Θεόδσξνο (Γξακκαηέαο Γ.) 

4. Υαηδόπνπινο ηέθαλνο 

5. Κνύξνο Ζιίαο 
6. Λαγόο Γεώξγηνο 

7. Μαθαξνύλεο Γεκήηξηνο 

8. πειηόπνπινο Γεώξγηνο 
9. Καλειιόπνπινο Αιέμαλδξνο 

10. Σζαγθαξέιεο Αληώληνο 

11. Οηθνλνκόπνπινο Γεώξγηνο  
12. Αιεμάθεο Βαζίιεηνο 

13. Καξνύληδνπ Διέλε  

14. Παπαδάηνο Ησάλλεο 
15. κπξληώηεο Ησάλλεο 

16. Κνζθηλάο Γεκήηξηνο 

17. Σαζηγηαλλάθεο Γεκήηξηνο 
18. Εακπαζά Υξηζηίλα 

19. Παξαζθεπόπνπινο Ησάλλεο 

 

20. Κνπθάθεο ηαύξνο 

21. Νηθήηαο Δπάγγεινο 
22. ακπξάθνο Ησάλλεο 

23. Κνζθηλάο Παλαγηώηεο 

24. Λνπκπαξδηάο ηπιηαλόο 
25. Σξίθνιαο Κσλζηαληίλνο 

26. Παπιήο Γεκήηξηνο 

27. Παπαδεκεηξίνπ σηήξηνο 
28. Καξώλεο Γεώξγηνο 

29. Γεσξγαλόπνπινο Νηθόιανο 

30. Σζηακνύινο Νηθόιανο 
31. Σζακνύινο Εαραξίαο 

32. Μαξθόπνπινο Γεώξγηνο 

33. Παξαζθεπνπνύινπ – Καιαζνύληα Βαζηιηθή 
34. ηακάηεο Υαξάιακπνο 

35. Καηζαθάλαο Κσλζηαληίλνο  

36. Σζαληήια Κσλζηαληίλα 
37. Βόζλνο Γεκήηξηνο 

38. Γνύξγαξεο Δπάγγεινο 

 

  

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Φαρνύξη Ηκπξαρήκ πξνζήιζε ζηελ αίζνπζα 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηεο ππ’ 

Ελληνική   
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αξ. 733/2019 Α.Γ.., ζςνεπώρ ηα μέλη ηος ςμβοςλίος πος παπίζηανηο ζηη 

ςνεδπίαζη ήηαν 39.  

 

Απνπζίαδαλ νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.: 1.Μπνπξηζνπθιήο Αγακέκλσλ θαη 

2.Μπξαθνπκάηζνπ Θενδώξα αλ θαη είραλ πξνζθιεζεί λόκηκα.   

 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Σζηακνύινο Νηθόιανο απνρώξεζε από ηελ αίζνπζα 

πλεδξηάζεσλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ηεο ππ’ αξ. 738/2019 Α.Γ...  
 

ηε πλεδξίαζε παξεπξίζθνληαλ νη Πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ: Κάςηα θ. Σνύληαο 

Ησάλλεο, Νεζηάλεο θ. πέληδνο Βαζίιεηνο, ηιίκλεο θ. Γηαλλίθνο Γηθαίνο ελώ 

απνπζίαδαλ νη Πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ: Σξίπνιεο θ. Παξάζρνο Παλαγηώηεο θαη 

ηξίγθνπ θ. Μπνύδνο αξάληνο αλ θαη είραλ θιεζεί λόκηκα. 

 

ηε πλεδξίαζε ήηαλ παξώλ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο θ. 

Κσζηόπνπινο Βαζίιεηνο  ν νπνίνο είρε πξνζθιεζεί λόκηκα γηα ην ζθνπό απηό. 

 

ηε πλεδξίαζε παξεπξέζεθε θαη ν δεκνηηθόο ππάιιεινο θ. Παλαγόπνπινο Ησάλλεο 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.   

 

Ζ  Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Παλαγνπνύινπ Γεσξγία έδσζε ην ιόγν 

ζην Γήκαξρν θ. Σδηνύκε Κσλζηαληίλν ν νπνίνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ αθόινπζε εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Koηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ  : 

Σίζεηαη ππόςε ηνπ Γ..  ε  αξηζ. πξση. 24013/1-8-2019 αίηεζε ηεο θ. Μάζζηα 

ππξηδνύιαο κε ηελ νπνία αηηείηαη ηελ επηρνξήγεζή ηεο πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη ηα 

έμνδα πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην εξεπλεηηθό έξγν ηεο ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Ομθόξδεο.  

Αλαιπηηθόηεξα :  

  Ζ θ. Μάζζηα ππξηδνύια είλαη απόθνηηε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ άξεη (Μεγάιε 

Βξεηαλία) ζηνλ ηνκέα ηεο Ηαηξηθήο Βηνινγίαο, θνηηήηξηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ ζε 

επίπεδν κάζηεξ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ έθηιλη (Μεγάιε Βξεηαλία) κε εηδίθεπζε 

ζηελ Δξεπλεηηθή Ογθνινγία (MRes Translational Oncology). Πξόζθαηα ηεο έρεη 

πξνηαζεί από ην Παλεπηζηήκην ηεο Ομθόξδεο λα ζπλερίζεη ην εξεπλεηηθό ηεο έξγν 

ζην αθόκα πηo εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν Radiation Biology (MSc).  

Γεδνκέλσλ ησλ δύζθνισλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα 

ηαιαηπσξνύλ ηε ρώξα καο, αηηείηαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην Σξίπνιεο, λα 

εληζρπζεί νηθνλνκηθά γηα ηελ πξνζπάζεηά ηεο απηή έηζη ώζηε λα αθηεξσζεί 

απξόζθνπηα ζηε κειέηε θαη ηελ θαηαλόεζε ηεο νγθνινγίαο. Σν πνζό ησ δηδάθηξσλ 

ηεο αλέξρεηαη ζηηο 7.765 ιίξεο Αγγιίαο.  

εκεηώλνπκε όηη απνηειεί ηηκή ε πξόηαζε ηνπ δηεζλνύο θήκεο Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Ομθόξδεο ηόζν γηα ηελ ίδηα θαη ηελ νηθνγέλεηά ηεο όζν θαη γηα ην Γήκν καο 

δεδνκέλνπ δε θαη ηνπ θύξνπο θαη ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ζην παγθόζκην εθπαηδεπηηθό 

ζηεξέσκα, θαζώο επίζεο θαη ηνπ ρακεινύ πνζνζηνύ απνδνρήο ππνςεθίσλ πνπ 

αηηνύληαη λα θάλνπλ ζπνπδέο εθεί.  

Ο Γήκνο Σξίπνιεο είλαη πάληα αξσγόο ζε απηέο ηηο πξνζπάζεηεο δηάθξηζεο ησλ 

πνιηηώλ ηνπ, πνπ πξνάγνπλ ηε κάζεζε,  ηελ πξόνδν θαη ηελ έξεπλα ζηνλ ζεκαληηθό 

θαη επαίζζεην ηνκέα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ θαξθίλνπ θαη δίλεη ηελ επθαηξία ζε 

λένπο επηζηήκνλεο ηεο πόιεο λα επηδηώθνπλ θαη ζε ηειηθό ζηάδην λα θαηαθέξλνπλ 

ηνπο πςεινύο ζηόρνπο ηνπο  
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ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 παξ. 2 ηνπ λ. 3801/2009 «Ρπζκίζεηο 

ζεκάησλ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ -» 

(ΦΔΚ 163 Α΄)"Καηά ηνλ πξνιεπηηθό έιεγρν ησλ δαπαλώλ ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) πξώηνπ βαζκνύ από ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ Διεγθηηθνύ 

πλεδξίνπ, ζεσξείηαη γηα πιεξσκή ρξεκαηηθό έληαικα, όηαλ απηό αθνξά ζε δαπάλε 

πνπ δελ πξνβιέπεηαη κελ από ην λόκν, αιιά είλαη ιεηηνπξγηθή γηα ηνλ νηθείν Ο.Σ.Α., 

ζρεηίδεηαη δε, κε ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ εθ κέξνπο ηνπ Ο.Σ.Α., νη νπνίεο 

πξνάγνπλ ηα θνηλσληθά, πνιηηηθά, πλεπκαηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ 

δεκνηώλ ή ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνύησλ γηα ηελ πξναγσγή ησλ 

ηνπηθώλ ππνζέζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ο.Σ.Α., εθόζνλ αληαπνθξίλεηαη ζην 

αλάινγν ή πξνζήθνλ κέηξν, ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηα εύινγα όξηα πνπ δηαγξάθνληαη 

κε ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκηθόηεηαο, ελόςεη ησλ ζπλζεθώλ 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο. Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνύκελεο 

πεξίπησζεο είλαη ηδίσο:....γγ) Ζ παξνρή βξαβείσλ πάζεο θύζεσο ζε αξηζηνύρνπο 

δεκόηεο καζεηέο, ζπνπδαζηέο θαη θνηηεηέο.  

Δπίζεο ζύκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1094/2015 : "Υξεκαηηθά βξαβεία πνπ δελ εκπίπηνπλ 

ζην ελλνηνινγηθό πεδίν θακίαο θαηεγνξίαο εηζνδήκαηνο ηνπ λ. 4172/2013 λννύληαη 

ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζε θπζηθά πξόζσπα σο ρξεκαηηθνί έπαηλνη ή 

ρξεκαηηθά έπαζια από ην Γεκόζην ή άιινπο δεκόζηνπο ή ηδησηηθνύο θνξείο (π.ρ. 

Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Η.Γ., νξγαληζκνύο, ηδξύκαηα, θνηλσθειείο πεξηνπζίεο ηνπ λ. 

4182/2013, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θ.ιπ.), γηα ηελ εζηθή θαη πιηθή ακνηβή ηνπο θαζώο 

2 θαη ηελ αλαγλώξηζε θαη επηδνθηκαζία ησλ αηνκηθώλ ηθαλνηήησλ ή επηδόζεσλ ή 

αξεηώλ ηνπο". 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα αλακνξθώζεη ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 θαη από ην ζθέινο ησλ εμόδσλ θαη ηνλ Κ.Α. 

15.6482 κε ηίηιν: «Έμνδα ιεηηνπξγίαο θαηαζθελώζεσλ εμνρώλ» λα κεηαθέξεη κέζσ 

απνζεκαηηθνύ ην πνζό €5.000,00 (ππόινηπν έθπησζεο δηαγσληζκνύ) γηα ηελ 

δεκηνπξγία λέαο ηζόπνζεο πίζησζεο ζηνλ  Κ.Α. 00.6443.0006 κε ηίηιν: «Βξαβεία 

ρξεκαηηθά, ινηπέο εθδειώζεηο (βξαβεία καζεηώλ θιπ)», πνπ ζα δηαηεζεί 

απνθιεηζηηθά σο ρξεκαηηθό βξαβείν ζηελ κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα θ. Μάζζηα 

ππξηδνύια γηα λα ζπκκεηέρεη κε ην εξεπλεηηθό ηεο έξγν ζην αληηθείκελν Radiation 

Biology (MSc) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθόξδεο, ύζηεξα από ζρεηηθή πξόηαζε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ.  

 

Δπιπποζθέηωρ η Ππόεδπορ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος κ. Παναγοπούλος 

Γεωπγία καηέθεζε ηην ακόλοςθη ηοποθέηηζη: πκβαίλεη λα έρσ πξνζσπηθή 

γλσξηκία. Δίλαη από ηα εθαηνληάδεο, ίζσο ρηιηάδεο παηδηά πνπ έρνπλ πεξάζεη ζηελ 

Ηαηξηθή κνπ πνξεία θη αηζζάλνκαη ππεξήθαλε γη απηά, ηδηαίηεξα όηαλ πξννδεύνπλ. 

Πξόθεηηαη γηα κηα λέα επηζηήκνλα, κε ηδηαίηεξεο επηδόζεηο, πνπ πάληα έρεη πςεινύο 

ζηόρνπο. 

 Όλεηξό ηεο ε έξεπλα ζε ζέκαηα Βηνινγίαο θαη εθαξκνγέο ζηελ Ηαηξηθή, κε ηδηαίηεξε 

ζηόρεπζε ζηελ Ογθνινγία. 

 Ζ επηζπκία ηεο λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηεο θαη ηελ έξεπλα  ζην University  of 

Oxford -ηνκέαο Ραδηνβηνινγίαο,  θέξλεη ηελ ίδηα επηηπρνύζα ζηηο ζρεηηθά δύζθνιεο  

εμεηάζεηο θαη ηελ νηθνγέλεηα (νη γνλείο εθπαηδεπηηθνί) πνπ, έρνληαο ηα έμνδα 

ζπνπδώλ θαη ησλ άιισλ δπν  αδειθώλ ηεο, λα δπζθνιεύεηαη λ’ αληαπνθξηζεί 

νηθνλνκηθά..   
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Ζ αληαπόθξηζε από ην Γήκν λα ζπλδξάκεη νηθνλνκηθά ηελ πξνζπάζεηα ηεο .Μ. , 

εθ’ όζνλ πξνβιέπεηαη, απνηειεί επηβξάβεπζε γηα ηηο κέρξη ηώξα επηδόζεηο ηεο θαη 

επέλδπζε γηα ην κέιινλ καο.  

Ρώηεζε ν Μ. Αιέμαλδξνο ηνλ Αξηζηνηέιε…. γηα ην αλ ππάξρεη ηύρε… 

Ο Αξηζηνηέιεο ηνπ είπε: Σύρε παηδί κνπ δελ ππάξρεη…Σύρε είλαη όηαλ ε εμαηξεηηθή 

ζθιεξή πξνεηνηκαζία ζπλαληά ηελ επθαηξία… 

Αο δώζνπκε ινηπόλ ηελ επθαηξία, όληεο πεξήθαλνη θαη αηζηόδνμνη γηα ηε λενιαία 

καο, κε ηελ επρή  λα έρνκε θη άιια αλάινγα  αηηήκαηα  ζην κέιινλ θαη λα είκαζηε ζε 

ζέζε  σο Γήκνο Σξηπόιεσο λ’ αληαπνθξηλόκαζηε ζεηηθά. 

 

Μεηά  από αςηό ηο Γημοηικό ςμβούλιο 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Αλακνξθώλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 θαη από ην ζθέινο ησλ 

εμόδσλ θαη ηνλ Κ.Α. 15.6482 κε ηίηιν: «Έμνδα ιεηηνπξγίαο θαηαζθελώζεσλ 

εμνρώλ» κεηαθέξεη κέζσ απνζεκαηηθνύ ην πνζό €5.000,00 (ππόινηπν έθπησζεο 

δηαγσληζκνύ) γηα ηε δεκηνπξγία λέαο ηζόπνζεο πίζησζεο ζηνλ  Κ.Α. 00.6443.0006 

κε ηίηιν: «Βξαβεία ρξεκαηηθά, ινηπέο εθδειώζεηο (βξαβεία καζεηώλ θιπ)», πνπ ζα 

δηαηεζεί απνθιεηζηηθά σο ρξεκαηηθό βξαβείν ζηελ κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα θ. 

Μάζζηα ππξηδνύια γηα λα ζπκκεηέρεη κε ην εξεπλεηηθό ηεο έξγν ζην αληηθείκελν 

Radiation Biology (MSc) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθόξδεο, ύζηεξα από ζρεηηθή 

πξόηαζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.  

  

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 749/2019.     

                           

                       Ζ Πξόεδξνο                                                                   Σα Μέιε 

ηνπ Γεκνηηθνύ  πκβνπιίνπ Σξίπνιεο 

    

 

 

    ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ 
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