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ηαθηηθήο (δηεμαρζείζαο κέζσ ηειεδηάζθεςεο)



Ππλεδξίαζεο Λν. 1/2021 ηνπ Γ.Π. ηνπ
Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο-Λ.Σαιθεδφλαο, ζηελ
νπνία ςεθίζηεθε ην παξαθάησ ζέκα:

ΘΔΚΑ: «Αλαζπγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνϊόληνο ΥξεκαηνθηβωηίνπΠαγθαξίωλ θαη θαηαγξαθήο ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ
βξίζθεηαη εληόο ηνπ Γεκνηηθνύ Ηεξνύ Λανύ «Οη Πακκέγηζηνη Σαμηάξρεο»
θαζώο θαη ηεο θαηακέηξεζεο ηνπ θπηίνπ ηνπ λεθξνζαιάκνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
Θνηκεηεξίνπ».
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
Ππλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1
ηεο ΞΛΞ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, ηεο αξηζ. 133 θαζψο θαη
ησλ πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. (ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ
κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ) ζήκεξα ζηηο
27.1.2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 7 κ.κ., χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση. 1461/221-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο 1/2021) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνχ θ.
Ιχζζαλδξνπ Γεσξγακιή, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
επηδφζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθφ ζε θάζε Πχκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη
ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο
Σαιθεδφλαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξφγξακκα
Θαιιηθξάηεο»).
O Γήκαξρνο : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξφεδξνο : ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ
Ν Γξακκαηέαο : ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΩΣΟΤ
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ΤΛΘΔΖ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ

ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ
ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΩΠΡΑ ΑΛΘΖ
ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ
ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ
ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΩΛΗΓΝΞΝΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ

Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
ηεξψληαο ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηνχ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ1 Γηνηθεηηθνχ,
κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010
«Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ ήηαλ ΟΙΟΗ
παξφληεο, σο αθνινχζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεωξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδωλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Παπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο ωηήξηνο
Κπεξδέζεο ππξίδωλ
Κπίγαιεο Θωλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Υξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θωλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ηωάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Παληειήο
Γξεηδειηάο Υξήζηνο

ΟΤΓΔΗ
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Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Πέηξνο
Σνκπνύινγινπ-Ιεωληδόπνπινο Υαξάιακπνο
Σνκπνύινγινπ Θωλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο
εξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Εαραξηάδεο Ηωάλλεο
Θωλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Παπαινπθά Δπηπρία
Οπζηακπαζίδεο Ηωάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή νθία
Γνύιαο Αιέμαλδξνο

Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο ηφζν ε Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
Θνηλφηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θα Παλαγηώηα Αγνξαζηνύ, φζν θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλφηεηαο Λ. Σαιθεδφλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο.

Πξνζειεύζεηο-Απνρωξήζεηο :

 Ν θ. Λ.Αλαληάδεο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ
ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
 Νη θ.θ. Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνχκα θαη Η.Εαραξηάδεο απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
 Ν θ. Θ.Ληάηζεο θαη ε θ. Δ.Ξαπαινπθά απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηε
ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.

Ν Ξξφεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην 6ν
ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.

Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ φξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ
ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ
ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθψο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή
θαη ηνπο εηδηθνχο αγνξεηέο πνπ επηζπκνχλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.
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6ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ν θ. Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 6ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε
βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 1338/20-1-2021 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηνπ Ρκήκαηνο
Θνηκεηεξίνπ ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην Πψκα, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:
Θχξηε Γήκαξρε,
Θπξίεο θαη Θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη ,
ΘΔΚΑ: «Αλαζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Ξξντφληνο ΣξεκαηνθηβσηίνπΞαγθαξηψλ, θαζψο θαη θαηαγξαθήο ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ
βξίζθεηαη εληφο ηνπ Γεκνηηθνχ Ηεξνχ Λανχ «Νη Ξακκέγηζηνη Ραμηάξρεο»,
θαζψο θαη ηεο εθεμήο θαηακέηξεζεο ηνπ πξντφληνο ησλ ινηπψλ παγθαξίσλ
ηνπ Γεκνηηθνχ Θνηκεηεξίνπ».
Θχξηε Ξξφεδξε,
Πχκθσλα κε ,

Ρν άξζξν 4 παξ. 1 ηνπ ηζρχνληνο Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο ηνπ
Γεκνηηθνχ Θνηκεηεξίνπ, ζην Θνηκεηήξην
ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο –
Σαιθεδφλνο ιεηηνπξγεί ν Ηεξφο Λαφο «Νη Ξακκέγηζηνη Ραμηάξρεο», ν νπνίνο
αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή θπξηφηεηα θαη ηδηνθηεζία ηνπ δήκνπ καο.

Ρν άξζξν 56 ηνπ Λ. 4735/2020 "Γηνίθεζε θαη δηαρείξηζε νξζνδφμσλ
ηεξψλ λαψλ εληφο θνηκεηεξίσλ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο
Αζελψλ" φπνπ «... Απαγνξεχεηαη ε είζπξαμε ηειψλ ή δηθαησκάησλ απφ ηνπο
ΝΡΑ θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα γηα ηηο ηεξνηειεζηίεο πνπ ηεινχληαη απφ
ζξεζθεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο εληφο ησλ λεθξνηαθείσλ».

Ρελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Θαλνληζκνχ 8 / 1979 [ΦΔΘ 1./Α΄]
«πεξί Λαψλ θαη Δλνξηψλ» ,ε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ηνπ σο άλσ Γεκνηηθνχ
Ηεξνχ Λανχ εκπίπηεη θαη γίλεηαη θαηά ηηο πεξί δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο
Γεκνηηθήο πεξηνπζίαο δηαηάμεηο.

Ρν άξζξν 70 ηνπ λ. 3852 / 2010 θαη ηελ παξ. 2 πεξ. δ΄ ηνπ άξζξνπ
13 ηνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ε Δπηηξνπή
Ξξντφληνο Σξεκαηνθηβσηίνπ - Ξαγθαξηψλ Γεκνηηθνχ Ηεξνχ Λανχ «Νη
Ξακκέγηζηνη Ραμηάξρεο» θαη Θνηκεηεξίνπ
νξίδεηαη θαη ζπγθξνηείηαη κε
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ .

Ρελ αξηζ. 152/2013 Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε
ηελ νπνία, ζηα πιαίζηα ηεο πιήξνπο δηαθάλεηαο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο
ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα πξνέξρνληαη εθ ηεο αηηίαο απηήο θαη ζηα πιαίζηα ηεο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ Ν.Ρ.Α. θαη ηνπ Γήκνπ καο εηδηθφηεξα,
εγθξίζεθε
ε
ζπγθξφηεζε
ελδεθακεινύο
Δπηηξνπήο
Ξξντφληνο
Σξεκαηνθηβσηίνπ-Ξαγθαξηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ηεξνχ Λανχ «Νη Ξακκέγηζηνη
Ραμηάξρεο» θαη ηνπ Γεκνηηθνχ Θνηκεηεξίνπ, ε νπνία απνηειείηαη:
1.
Απφ ηνλ εθάζηνηε Αληηδήκαξρν ηωλ Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
ηνπ Γήκνπ ωο Πξόεδξν, ν νπνίνο ζα αλαπιεξψλεηαη ζε πεξίπησζε
απνπζίαο ή θσιχκαηφο ηνπ, απφ ηνλ εθάζηνηε Γηεπζπληή ησλ Νηθνλνκηθψλ
πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.
2.
Απφ έλαλ (1) Γεκνηηθό ύκβνπιν ηεο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο
ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ κε ηνλ αλαπιεξωηή ηνπ.
3.
Απφ έλαλ (1) Γεκνηηθό ύκβνπιν ζπλνιηθά από ηηο ινηπέο
δεκνηηθέο παξαηάμεηο κε ηνλ αλαπιεξωηή ηνπ.
4.
Απφ δύν (2) κε αηξεηνύο πξνηεηλόκελνπο από ην ζύλνιν ηωλ
ινηπώλ δεκνηηθώλ παξαηάμεωλ κε ηνπο αλαπιεξωηέο ηνπο.

4

ΑΔΑ: 6ΙΥ546ΜΩ0Ι-Ζ9Υ

5.
Απφ δύν (2) ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ζα
είλαη ν εθάζηνηε Ξξντζηάκελνο ηνπ Ρκήκαηνο Θνηκεηεξίνπ ηνπ Γήκνπ θαη ν
άιινο ζα πξνέξρεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ,
σο ηαθηηθά κέιε απηήο, κε ηνπο αληίζηνηρνπο άιινπο δχν (2) σο
αλαπιεξσκαηηθά κέιε απηψλ.
6.
Απφ δύν (2)κέιε ηωλ πκβνπιίωλ ηωλ δύν Γεκνηηθώλ
Θνηλνηήηωλ ηνπ Γήκνπ
7.
Απφ δύν (2) κε αηξεηνύο πνιίηεο – Γεκόηεο
Κε ηελ σο άλσ απφθαζε εγθξίζεθε επίζεο φηη:
Γξακκαηέαο ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο ζα νξίδεηαη ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ απφ
ην ηκήκα ηνπ Θνηκεηεξίνπ ηεο Νηθνλνκηθήο Γηεχζπλζεο θαη ν νπνίνο ζα είλαη
ν αξκφδηνο θαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Βηβιίνπ Ξξαθηηθψλ
Ππλεδξηάζεσλ θαη Ξξσηνθφιινπ φπσο θαη ησλ ελ γέλεη εγγξάθσλ θαη
παξαζηαηηθψλ ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο.
Ζ επηηξνπή ζα ζπλεδξηάζεη άπαμ γηα ηελ θαηακέηξεζε θαη θαηάζεζε ησλ
ρξεκάησλ ηνπ παγθαξηνχ ηνπ Γεκνηηθνχ Ηεξνχ Λανχ «Νη Ξακκέγηζηνη
Ραμηάξρεο». Ζ ίδηα επηηξνπή ζα πξνβεί ζε θαηαγξαθή ηεο θηλεηήο θαη
αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ Γεκνηηθνχ Ηεξνχ Λανχ «Νη
Ξακκέγηζηνη Ραμηάξρεο». Γηα φια ηα παξαπάλσ ζα ηεξεζεί
πξαθηηθφ
ζπλεδξίαζεο κε πιήξε αλαθνξά ηφζν ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, φζν θαη
ζηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ Η.Λ. Ξακκεγίζησλ Ραμηαξρψλ. Ρελ
εκέξα πνπ ζα νξηζηεί ε θαηακέηξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παγθαξίνπ θαη ε
θαηαγξαθή ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Η.Λ. Ξακκεγίζησλ
Ραμηαξρψλ, ε Ηεξά Κεηξφπνιε ζα πξέπεη λα έρεη νξίζεη δηθή ηεο
εθπξνζψπεζε πνπ ζα είλαη παξνχζα ζηελ θαηακέηξεζε θαη ζηελ παξαιαβή
ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξφλν απφ ηελ ηειεπηαία θαηακέηξεζε ηνπ
παγθαξίνπ κέρξη ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ 4735/2020 (ΦΔΘ
Α΄197/12-10-2020), αιιά θαη ζηελ θαηαγξαθή ηεο σο άλσ θηλεηήο θαη
αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Ρν πνζφ πνπ ζα θαηακεηξεζεί ζα ππνινγηζζεί θαη ζα
είλαη απηφ πνπ ζα αλαινγεί ζηηο κέξεο κέρξη θαη ηελ 11/10/2020.
Δπηπξνζζέησο, ε επηηξνπή ζα ζπλεδξηάδεη όπνηε θαηά ηελ θξίζε ηεο
ρξεηαζηεί ηνύην θαη ζα ηεξεί πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ κε πιήξε αλαθνξά
ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ζην ζρεηηθφ βηβιίν πξαθηηθψλ ζε θάζε
ζπλεδξίαζή ηεο.
Απαξηία ζηελ ζπλεδξίαζε ππάξρεη φηαλ ζα είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ έμη (6)
κέιε απηήο.
Αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο ζα είλαη ε επηκέιεηα, ε θξνληίδα
ηεο αζθάιεηαο ηνπ παγθαξίνπ, ηεο δηαθίλεζεο ησλ ρξεκάησλ, ην άλνηγκα, ε
θαηακέηξεζε θαη ε θαηάζεζε ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα ζπγθεληξψλνληαη απφ ην
παγθάξη - ρξεκαηνθηβψηην πνπ ππάξρεη ζην λεθξνζάιακν ηνπ Θνηκεηεξίνπ
ηνπ Γήκνπ καο, θαζψο θαη νηνπδήπνηε λένπ παγθαξίνπ-ρξεκαηνθηβσηίνπ πνπ
δχλαηαη λα ηνπνζεηήζεη ν Γήκνο Λ. Φηι/θεηαο- Λ. Σαιθ/λαο ππέξ απφξσλεπαίζζεησλ- εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.
Ζ ζεηεία ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία νξηζκνχ ηεο
κέρξη ηελ 31/12/2023.
ε θάζε πεξίπηωζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην κπνξεί κε απόθαζή ηνπ
λα πξνβαίλεη ζηελ αληηθαηάζηαζε κειώλ ηεο παξνύζαο Δπηηξνπήο
όηαλ δηαπηζηώλεη ηε κε αληαπόθξηζε απηώλ ζηα θαζήθνληα πνπ
ηνπο αλαηέζεθαλ.
Tα πνζά ησλ πξντφλησλ - ρξεκάησλ πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ην παγθάξη ηνπ
Θνηκεηεξίνπ, ζα παξακέλνπλ ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ ζηελ Ρξάπεδα θαη
ζα εγγξάθνληαη ζε εηδηθνχο θσδηθνχο εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηίζεληαη ηφζν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ρψξνπ
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ηνπ Θνηκεηεξίνπ φζν θαη γηα ηελ ελ γέλεη θάιπςε ησλ θνηλσληθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ (Θνηλσληθφ Ξαληνπσιείν, ελδεείο δεκφηεο θ.ι.π.)
Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείζηε φπσο:
1.
Ξξνβείηε
ζηελ
αλαζπγθξφηεζε
ηεο
Δπηηξνπήο
Ξξντφληνο
Σξεκαηνθηβσηίνπ-Ξαγθαξηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ηεξνχ Λανχ «Νη Ξακκέγηζηνη
Ραμηάξρεο»
(άπαμ θαηακέηξεζε θαη θαηαγξαθή θηλεηήο θαη αθίλεηεο
πεξηνπζίαο Η.Λ. Ξακκεγίζησλ Ραμηαξρψλ)θαη ηνπ Γεκνηηθνχ Θνηκεηεξίνπ.
2.
Δπηθαηξνπνηήζεηε ή ηξνπνπνηήζεηε ηα ηζρχνληα κέρξη ζήκεξα σο πξνο
ηελ ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο.
3.
Νξίζεηε ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο σο ηαθηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο
κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.
4.
Κε ηελ ςήθηζε θαη ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο απφ ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην ε απφθαζε λα αλαξηεζεί ζηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.
Αθνινχζσο ηνλ ιφγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί
αγνξεηέο απηψλ, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απφςεηο, ηηο αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο
ηνπο.
 O θ. Γήκαξρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Ππλεδξίαζεο πξνέβε, θαηφπηλ επηζεκάλζεσλ
απφ κέιε ηνπ Πψκαηνο, ζε ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο εηζήγεζεο πνπ αθνξά ηελ
άπαμ θαηακέηξεζε ηνπ πξντφληνο ηνπ θπηίνπ ηνπ λεθξνζαιάκνπ ηνπ
Θνηκεηεξίνπ. Αθνινχζσο απφ ηνλ ίδην θαη απφ δεκνηηθέο παξαηάμεηο πξνηάζεθαλ
γηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο νη εμήο:
1. Ν εθάζηνηε Αληηδήκαξρνο ησλ Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ σο
Ξξφεδξνο, ν νπνίνο ζα αλαπιεξψλεηαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή
θσιχκαηφο ηνπ, απφ ηνλ εθάζηνηε Γηεπζπληή ησλ Νηθνλνκηθψλ
πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.
2. Ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο
Γεκάξρνπ θ. Σξήζηνο Θνπεινχζνο κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Γεκνηηθφ
Πχκβνπιν ηεο ίδηαο παξάηαμεο θ. Θσλζηαληίλν Κπίγαιε.
3. Απφ πιεπξάο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΩΛ»
πξνηείλεηαη ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θ. Θσλζηαληίλνο Ληάηζεο κε
αλαπιεξψηξηά ηνπ ηελ Γεκνηηθή Πχκβνπιν θ. Γαλάε Δκκαλνπήι
4. Γχν (2) κε αηξεηνί πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηελ δεκνηηθή παξάηαμε «Ζ
Ξφιε ηεο Θαξδηάο καο», ήηνη νη θ.θ. Ησάλλεο Ρνκπνχινγινπ θαη
Γεψξγηνο Θαξαγηάλλεο κε αληίζηνηρνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ηνχο θ.θ.
Γξεγφξην Θνηέ θαη Δκκαλνπήι Απνζηνιάθε.
5. Γχν (2) ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ζα είλαη ν
εθάζηνηε Ξξντζηάκελνο ηνπ Ρκήκαηνο Θνηκεηεξίνπ ηνπ Γήκνπ θαη ν
άιινο πξνεξρφκελνο απφ ηε Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ
Γήκνπ, ήηνη ε θ. Γαξπθαιιηά Γηαλλνπζά, σο ηαθηηθά κέιε απηήο, κε
αληίζηνηρα αλαπιεξσκαηηθά κέιε απηψλ ηνπο θ.θ. Σξήζην Ακπαηδή
θαη Ξαλαγηψηε Κπφβν, πξνεξρφκελνπο απφ ηελ ίδηα Γηεχζπλζε.
6. Γχν (2) κέιε ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ δχν Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ ηνπ
Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην Ππκβνχιην Θνηλφηεηαο Λ.Φ. ε θ.
Πνπξηδή Πηακνπιάθε Αγγειηθή, αλαπιεξνχκελε απφ ηελ θ. Άλλα
Κπεξδέζε, θαη απφ ην Ππκβνχιην Θνηλφηεηαο Λ.Σ. ε θ. Σαξίθιεηα
Γαξζαθιή, αλαπιεξνχκελε απφ ηνλ θ. Ληθφιαν Θξηεθνχθε.
7. Γχν (2) κε αηξεηνί πνιίηεο – Γεκφηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε θ.
Σξπζνχια Θαξαηδέλε θαη ν θ. Αζαλάζηνο Θξίθνο, αλαπιεξνχκελνη
αληίζηνηρα απφ ηελ θ. Καξία Σαζηψηε θαη ηνλ θ. Ησάλλε
Αλησλφπνπιν.
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Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ην ζέκα σο εηζάγεηαη
κε ηηο πξνηάζεηο πνπ έγηλαλ γηα ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ ζε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ
Πψκαηνο .
 Νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Ξ.Γξεηδειηάο, Σ.Γξεηδειηάο, Γ.Αλαγλψζηνπ θαη Α.Γνχιαο
(ζχλνιν 4) απείραλ απφ ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία.
Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, σο
ηξνπνπνηήζεθε, ηηο πξνηάζεηο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ θαη:











Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 παξ. 1 θαη 70 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηζρχεη
Ρν άξζξν 4 παξ. 1 ηνπ ηζρχνληνο Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο ηνπ
Γεκνηηθνχ Θνηκεηεξίνπ, ζην Θνηκεηήξην ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο –
Σαιθεδφλνο ιεηηνπξγεί ν Ηεξφο Λαφο «Νη Ξακκέγηζηνη Ραμηάξρεο», ν
νπνίνο αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή θπξηφηεηα θαη ηδηνθηεζία ηνπ δήκνπ
καο.
Ρν άξζξν 56 ηνπ Λ. 4735/2020 "Γηνίθεζε θαη δηαρείξηζε νξζνδφμσλ
ηεξψλ λαψλ εληφο θνηκεηεξίσλ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ Ηεξάο
Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ" φπνπ <<... Απαγνξεχεηαη ε είζπξαμε ηειψλ ή
δηθαησκάησλ απφ ηνπο ΝΡΑ θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα γηα ηηο
ηεξνηειεζηίεο πνπ ηεινχληαη απφ ζξεζθεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο εληφο
ησλ λεθξνηαθείσλ>>
Ρελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Θαλνληζκνχ 8 / 1979 [ΦΔΘ 1./Α΄]
«πεξί Λαψλ θαη Δλνξηψλ» ,ε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ηνπ σο άλσ
Γεκνηηθνχ Ηεξνχ Λανχ εκπίπηεη θαη γίλεηαη θαηά ηηο πεξί δηνίθεζεο θαη
δηαρείξηζεο ηεο Γεκνηηθήο πεξηνπζίαο δηαηάμεηο.
Ρν άξζξν 70 ηνπ λ. 3852 / 2010 θαη ηελ παξ. 2 πεξ. δ΄ ηνπ άξζξνπ
13 ηνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ε
Δπηηξνπή Ξξντφληνο Σξεκαηνθηβσηίνπ - Ξαγθαξηψλ Γεκνηηθνχ Ηεξνχ
Λανχ «Νη Ξακκέγηζηνη Ραμηάξρεο» θαη Θνηκεηεξίνπ νξίδεηαη θαη
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ .
Ρελ αξηζ. 152/2013 Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε
ηελ νπνία, ζηα πιαίζηα ηεο πιήξνπο δηαθάλεηαο ηεο νηθνλνκηθήο
δηαρείξηζεο ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα πξνέξρνληαη εθ ηεο αηηίαο απηήο θαη
ζηα πιαίζηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ Ν.Ρ.Α. θαη ηνπ
Γήκνπ καο εηδηθφηεξα, εγθξίζεθε ε ζπγθξφηεζε ελδεθακεινχο
Δπηηξνπήο Ξξντφληνο Σξεκαηνθηβσηίνπ-Ξαγθαξηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ
Ηεξνχ Λανχ «Νη Ξακκέγηζηνη Ραμηάξρεο» θαη ηνπ Γεκνηηθνχ
Θνηκεηεξίνπ

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
Ρελ αλαζπγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Ξξντφληνο Σξεκαηνθηβσηίνπ ηνπ Γεκνηηθνχ
Ηεξνχ Λανχ «Νη Ξακκέγηζηνη Ραμηάξρεο» θαη ηνπ θπηίνπ ηνπ λεθξνζαιάκνπ ηνπ
Γεκνηηθνχ Θνηκεηεξίνπ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ε νπνία ζα
είλαη ελδεθακειήο.
Νξίδνληαη σο λέα κέιε ηεο Δπηηξνπήο νη αθφινπζνη:
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1. Ν εθάζηνηε Αληηδήκαξρνο ησλ Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ σο
Ξξφεδξνο, ν νπνίνο ζα αλαπιεξψλεηαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή
θσιχκαηφο ηνπ, απφ ηνλ εθάζηνηε Γηεπζπληή ησλ Νηθνλνκηθψλ
πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.
2. Ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο
Γεκάξρνπ θ. Σξήζηνο Θνπεινχζνο κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Γεκνηηθφ
Πχκβνπιν ηεο ίδηαο παξάηαμεο θ. Θσλζηαληίλν Κπίγαιε.
3. Απφ πιεπξάο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΩΛ» νξίδεηαη
ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θ. Θσλζηαληίλνο Ληάηζεο κε αλαπιεξψηξηά
ηνπ ηελ Γεκνηηθή Πχκβνπιν θ. Γαλάε Δκκαλνπήι.
4. Γχν (2) κε αηξεηνί πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηελ δεκνηηθή παξάηαμε «Ζ
Ξφιε ηεο Θαξδηάο καο», ήηνη νη θ.θ. Ησάλλεο Ρνκπνχινγινπ θαη
Γεψξγηνο Θαξαγηάλλεο, αλαπιεξνχκελνη αληίζηνηρα απφ ηνπο θ.θ.
Γξεγφξην Θνηέ θαη Δκκαλνπήι Απνζηνιάθε.
5. Γχν (2) ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ζα είλαη ν
εθάζηνηε Ξξντζηάκελνο ηνπ Ρκήκαηνο Θνηκεηεξίνπ ηνπ Γήκνπ θαη ν
άιινο πξνέξρεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ
Γήκνπ, ήηνη ε θ. Γαξπθαιιηά Γηαλλνπζά, σο ηαθηηθά κέιε απηήο, κε
αληίζηνηρα αλαπιεξσκαηηθά κέιε απηψλ ηνπο θ.θ. Σξήζην Ακπαηδή
θαη Ξαλαγηψηε Κπφβν, πξνεξρφκελνπο απφ ηελ ίδηα Γηεχζπλζε.
6. Γχν (2) κέιε ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ δχν Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ ηνπ
Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην Ππκβνχιην Θνηλφηεηαο Λ.Φ. ε θ.
Πνπξηδή Πηακνπιάθε Αγγειηθή, αλαπιεξνχκελε απφ ηελ θ. Άλλα
Κπεξδέζε, θαη απφ ην Ππκβνχιην Θνηλφηεηαο Λ.Σ. ε θ. Σαξίθιεηα
Γαξζαθιή, αλαπιεξνχκελε απφ ηνλ θ. Ληθφιαν Θξηεθνχθε.
7. Γχν (2) κε αηξεηνί πνιίηεο – Γεκφηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε θ.
Σξπζνχια Θαξαηδέλε θαη ν θ. Αζαλάζηνο Θξίθνο, αλαπιεξνχκελνη
αληίζηνηρα απφ ηελ θ. Καξία Σαζηψηε θαη ηνλ θ. Ησάλλε
Αλησλφπνπιν.
Γξακκαηέαο ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο ζα νξηζζεί ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ απφ
ην Ρκήκα Θνηκεηεξίνπ ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ν
νπνίνο ζα είλαη ν αξκφδηνο θαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Βηβιίνπ
Ξξαθηηθψλ Ππλεδξηάζεσλ θαη Ξξσηνθφιινπ φπσο θαη ησλ ελ γέλεη εγγξάθσλ
θαη παξαζηαηηθψλ ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο.
Ζ επηηξνπή ζα ζπλεδξηάζεη άπαμ γηα ηελ θαηακέηξεζε θαη θαηάζεζε ησλ
ρξεκάησλ ηνπ παγθαξηνχ ηνπ Γεκνηηθνχ Ηεξνχ Λανχ «Νη Ξακκέγηζηνη
Ραμηάξρεο» θαζψο θαη ηνπ θπηίνπ ηνπ λεθξνζαιάκνπ ηνπ Θνηκεηεξίνπ. Ζ ίδηα
επηηξνπή ζα πξνβαίλεη ζε θαηαγξαθή ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο
πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ Γεκνηηθνχ Ηεξνχ Λανχ «Νη Ξακκέγηζηνη Ραμηάξρεο».
Γηα φια ηα παξαπάλσ ζα ηεξεζεί πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο κε πιήξε αλαθνξά
ηφζν ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, φζν θαη ζηελ θηλεηή θαη αθίλεηε
πεξηνπζία ηνπ Η.Λ. Ξακκεγίζησλ Ραμηαξρψλ. Ρελ εκέξα πνπ ζα νξηζηεί ε
θαηακέηξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παγθαξίνπ, ηνπ θπηίνπ ηνπ λεθξνζαιάκνπ
θαη ε θαηαγξαθή ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Η.Λ. Ξακκεγίζησλ
Ραμηαξρψλ, ε Ηεξά Κεηξφπνιε ζα πξέπεη λα έρεη νξίζεη δηθή ηεο
εθπξνζψπεζε πνπ ζα είλαη παξνχζα ζηελ θαηακέηξεζε θαη ζηελ παξαιαβή
ηνπ πνζνχ ηνπ Γεκνηηθνχ Ηεξνχ Λανχ «Νη Ξακκέγηζηνη Ραμηάξρεο» πνπ
αληηζηνηρεί ζην ρξφλν απφ ηελ ηειεπηαία θαηακέηξεζε ηνπ παγθαξίνπ κέρξη
ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ 4735/2020 (ΦΔΘ Α΄197/12-10-2020),
αιιά θαη ζηελ θαηαγξαθή ηεο σο άλσ θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Ρν
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πνζφ πνπ ζα θαηακεηξεζεί ζα ππνινγηζζεί θαη ζα είλαη απηφ πνπ ζα αλαινγεί
ζηηο κέξεο κέρξη θαη ηελ 11/10/2020.
Απαξηία ζηελ ζπλεδξίαζε ππάξρεη φηαλ ζα είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ έμη (6)
κέιε απηήο.
Ζ ζεηεία ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία νξηζκνχ ηεο
κέρξη ηελ 31/12/2023.
Πε θάζε πεξίπησζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα
πξνβαίλεη ζηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηεο παξνχζαο Δπηηξνπήο φηαλ
δηαπηζηψλεη ηε κε αληαπφθξηζε απηψλ ζηα θαζήθνληα πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ.
Tα πνζά ησλ πξντφλησλ - ρξεκάησλ πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ην παγθάξη ηνπ
Θνηκεηεξίνπ, ζα παξακείλνπλ ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ ζηελ Ρξάπεδα θαη
ζα εγγξαθνχλ ζε εηδηθνχο θσδηθνχο εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζνχλ ηφζν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ρψξνπ
ηνπ Θνηκεηεξίνπ φζν θαη γηα ηελ ελ γέλεη θάιπςε ησλ θνηλσληθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ (Θνηλσληθφ Ξαληνπσιείν, ελδεείο δεκφηεο θ.ι.π.)

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 6/2021.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ

ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΩΣΟΤ

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Ξαπαθψζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεψξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινχζνο Σξήζηνο
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθφιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπφθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Ξαληειήο
Γξεηδειηάο Σξήζηνο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο

9

ΑΔΑ: 6ΙΥ546ΜΩ0Ι-Ζ9Υ

Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Ξαπαινπθά Δπηπρία
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή Πνθία
Γνχιαο Αιέμαλδξνο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ

Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεξηθή Γηαλνκή :
-

Ρκήκα Θνηκεηεξίνπ
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Ρκήκα Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο
Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκ. Πρέζεσλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
Ππκβνχιην Γεκ. Θνηλφηεηαο Λέαο Φηιαδέιθεηαο
Ππκβνχιην Γεκ. Θνηλφηεηαο Λέαο Σαιθεδφλαο
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