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ΑΠΟΠΑΚΑ



Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 27.11.2019
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 19/2019 ηνπ Γ.Π.
ηνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο-Λ.Σαιθεδφλαο,
ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην παξαθάησ ζέκα:


ΘΔΚΑ: «πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αζιεηηθώλ
ππνδνκώλ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ξύζκηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηελ ρξήζε
ηνπο από ηα Πξνγξάκκαηα Αζιεηηζκνύ ηνπ Γήκνπ θαη ηξίηνπο θνξείο,
θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ιατθή
πζπείξσζε Λ.Φ.-Λ.Υ.» θ. Λίθνπ εξεηάθε»
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκφζηα Ππλεδξίαζε ζηnλ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ
Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη Ιαραλά), ζήκεξα ζηηο
27.11.2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 7 κ.κ., χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση.
32339/22-11-2019 έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο 19/2019) 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»), φπσο ηζρχεη. Ζ Ππλεδξίαζε δηεθφπε, κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε
απφθαζεο επί ηνπ κνλαδηθνχ ζέκαηνο Δ.Ζ.Γ. θαη ηνπ 1νπ, 2νπ θαη 10νπ ζέκαηνο ηεο
Ζ.Γ. ιφγσ ηνπ πξνρσξεκέλνπ ηεο ψξαο (2.30 π.κ.) θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε φισλ
ησλ παξφλησλ κειψλ ζπλερίζζεθε ζηηο 2.12.2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 7 κ.κ.
ζηνλ ίδην ρψξν, φπνπ πξνηάρζεθε θαη ζπδεηήζεθε κφλν ην 14ν ζέκα ηεο Ζ.Γ.. Δλ
ζπλερεία δηεθφπε εθ λένπ θαη ζπλερίζζεθε θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 4.12.2019, εκέξα
Σεηάξηε θαη ψξα 7 κ.κ. ζηνλ ίδην ρψξν κε ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ησλ
ππνινίπσλ ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ..
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O Γήκαξρνο : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξφεδξνο : ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ
Ν Γξακκαηέαο : ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΧΣΟΤ

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

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

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 : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Παπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο σηήξηνο
Κπεξδέζεο ππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Υξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Παπαινπθά Δπηπρία
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο

ΟΤΓΔΗ
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Θαιακπόθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Παληειήο
Γξεηδειηάο Υξήζηνο
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Πέηξνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Σνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Υαξάιακπνο
Σνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο
Αιεθξαγθή νθία
εξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Γνύιαο Αιέμαλδξνο
Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο

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.



Κε ηε ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ Πψκαηνο ην 10ν θαη ελ
ζπλερεία ην 14ν ζέκα ηεο Ζ.Γ. ζπδεηήζεθαλ ακέζσο κεηά ην 2ν ζέκα ηεο Ζ.Γ.,
ελψ γηα ηα ινηπά ζέκαηα ηεξήζεθε ε ζεηξά κε ηελ νπνία απηά είραλ εγγξαθεί ζηελ
Ζ.Γ. ηεο Ππλεδξίαζεο.

Πξνζειεύζεηο-Απνρσξήζεηο :

 Ν θ. Σ.Γξεηδειηάο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε ηελ 2ε εκέξα απηήο πξηλ ηε ζπδήηεζε
θαη ιήςε απφθαζεο επί ηνπ 14νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Ν θ. Θ.Κπίγαιεο θαη νη θ. Π. Αιεθξαγθή θαη Γ.Δ.Γθνχκα απνρψξεζαλ απφ ηελ
Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 14νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Ν θ. Α.Γνχιαο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη κεηαμχ
ησλ δχν ςεθνθνξηψλ επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Νη θ.θ. Λ.Αλαληάδεο θαη Η.Εαραξηάδεο απνρψξεζαλ απφ ηελ Ππλεδξίαζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. Ν
ηειεπηαίνο επαλαπξνζήιζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία
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επί ηνπ 14νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. θαη απερψξεζε νξηζηηθά απφ ηελ Ππλεδξίαζε κεηά ηελ
ςεθνθνξία επί ηνπ 12νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ...
 Νη θ.θ. Ξ.Ιαδαξίδεο θαη Θ.Ληάηζεο θαη ε θ. Δ.Ξαπαινπθά απνρψξεζαλ απφ ηελ
Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 12νπ
ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Ζ θ. Γ.Δκκαλνπήι απνρψξεζε απφ ηελ Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο
θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 15νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Ν θ. Γ.Θαξαβίαο απνρψξεζε απφ ηελ Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ
ςεθνθνξία επί ηνπ 15νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Ν θ. Λ.Πεξεηάθεο απνρψξεζε απφ ηελ Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ
ςεθνθνξία επί ηνπ 19νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
Ν θ. Ξξφεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην 2ν
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.
2ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ν θ. Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. έζεζε ππφςε ηνπ Πψκαηνο σο 2ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο
Ππλεδξίαζεο ην απφ 11/11/2019 θαηαηεζέλ απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο
παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λ.Φ.-Λ.Σ.» θ. Λίθν Πεξεηάθε αίηεκα ιήςεο απφθαζεο
γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ξχζκηζε ζεκάησλ
πνπ αθνξνχλ ζηελ ρξήζε ηνπο απφ ηα Ξξνγξάκκαηα Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη
ηξίηνπο θνξείο, πνπ έρεη σο εμήο:
Θέκα 2ν Ππδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ
ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ρξήζε ηνπο απφ ηα
Ξξνγξάκκαηα Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη ηξίηνπο θνξείο, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ
επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λ.Φ.-Λ.Σ.» θ. Λίθνπ
Πεξεηάθε.
Ρνπνζέηεζε ηεο Ιατθήο Ππζπείξσζεο ΛΦ-ΛΣ
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Ν Γήκνο καο κε βάζε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 έρεη 35.556 θαηνίθνπο. Δίλαη κηα
ηδηαίηεξα ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή (9.717,81 άηνκα αλά ηεηξ. Σικ.), πνιχ θνληά
ζην κέζν φξν ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηνπ Θεληξηθνχ Ρνκέα Αζελψλ (9964,345
άηνκα αλά ηεηξ. ρικ), ζρεδφλ δεθαπιάζην ηνπ αληίζηνηρνπ κεγέζνπο ηεο Ξεξηθέξεηαο
Αηηηθήο (1.001,11) ελψ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ θαη ηνλ αληίζηνηρν εζληθφ κέζν φξν
(81,75 άηνκα αλά ηεηξ. Σικ.).
Πηηο ζπλζήθεο απηέο λα επηηείλνληαη νη αλάγθεο ζε ειεχζεξνπο ρψξνπο πξάζηλνπ,
αλαςπρήο θαη άζιεζεο πνπ έηζη θη αιιηψο ζπκπηέδνληαη απφ ηελ πνιηηηθή ηεο
εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο γεο θαη ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ πνπ αθνινπζνχλ
δηαρξνληθά
Έρεη 12 δεκφζηα λεπηαγσγεία, 10 δεκνηηθά ζρνιεία, 4 Γπκλάζηα, 4 Γεληθά Ιχθεηα, 3
ΔΞΑΙ εθ ησλ νπνίσλ ηα πεξηζζφηεξα δελ έρνπλ δηθέο ηνπο επαξθείο αζιεηηθέο
ππνδνκέο. [Πηα φξηά ηνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 11 αζιεηηθά ζσκαηεία: ΑΔΘ, ΑΝΛΦ
Αηηαινο, Ησληθφο ΑΠ, Ξνδειαηηθφο Δθδξνκηθφο Πχιινγνο, Α.Ν.Ξ

Σαιθεδνληθφο,

Φηιαζιεηηθή Έλσζε Άηηαινο, Πθαθηζηηθφο Όκηινο Λέαο Φηιαδέιθεηαο, Αλδξνκέδα, Δπ
αγσλίδεζζε, ΑΠΓΠ Ραεθβνληφ, φκηινο ηδνχλην θαη ν Πχλδεζκνο Ξαιαηκάρσλ
Ξνδνζθαηξηζηψλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο]
Πήκεξα νη αζιεηηθνί ρψξνη ηνπ Γήκνπ είλαη έηζη θη αιιηψο ειιηπείο, ελψ ε ζεκαληηθή
επέλδπζε πνπ γίλεηαη ζην λέν θαη ζχγρξνλν γήπεδν ηεο ΑΔΘ δπζηπρψο δε ζα
πξνζζέζεη θάηη ζηελ εηθφλα πνπ ζήκεξα πεξηνξίδεηαη ζηνπο παξαθάησ ρψξνπο:
- Θιεηζηφ Γεκνηηθφ Γπκλαζηήξην Άηηαινο
- Θιεηζηή αίζνπζα ρνξψλ, αεξνβηθήο θηι Ξεξηθιένπο θαη Βάξλαιε
- Θιεηζηφ γπκλαζηήξην Εαραξίαο Αιεμάλδξνπ (ππφ εηδηθφ θαζεζηψο)
- 4 γήπεδα 5x5
- 1 γήπεδν 9x9 (Ξιαζηήξα θαη Ιαραλά)
- 3 γήπεδα ηέληο θαη 2 ζθνπφο
- Αζιεηηθέο Γνκέο Πρνιείσλ ιρ Θιεηζηφ Γπκλαζηήξην 2νπ Γπκλαζίνπ - Ιπθείνπ, 3νπ
Γπκλαζίνπ – Ιπθείνπ, θιεηζηφ γπκλαζηήξην 1νπ ΔΞΑΙ αλνηθηά γήπεδα κπάζθεη θηι
- 6 αλνηθηά γήπεδα κπάζθεη
πάξρνπλ επίζεο νξηζκέλα ηδησηηθά γπκλαζηήξηα θαη ππνδνκέο
Πην δήκν καο δηεμάγνληαη νξηζκέλεο δηνξγαλψζεηο καδηθνχ αζιεηηζκνχ κε
ζηαζεξφηεηα

φπσο ν Καξαζψληνο Απνζηνιάθε, αγψλεο αλψκαινπ δξφκνπ , ην
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ζρνιηθφ πξσηάζιεκα ζθάθη θα, θαζψο θαη νξηζκέλα αζιεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ίδηνπ
ηνπ δήκνπ.
Ζ θεηηλή ρξνληά επεθχιαμε αξθεηέο δπζάξεζηεο εθπιήμεηο γηα γνλείο θαη παηδηά πνπ
παξαθνινπζνχλ ηα αζιεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Γήκνπ, ηδηαίηεξα ηνπ πνδνζθαίξνπ.
Ππγθεθξηκέλα φρη κφλν απηά μεθίλεζαλ κε αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε, αιιά θαη ζηε
δηάξθεηα απηψλ ησλ δχν κελψλ νη αζιεηηθνί ρψξνπ ηνπ δήκνπ θαηαιήθζεθαλ – κε
ηε ζπλαίλεζε ηεο δεκνηηθήο αξρήο- απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη ζσκαηεία κε
απνηέιεζκα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Γήκνπ λα πεξηνξηζηνχλ θαη λα εμνβειηζηνχλ ζε
αθαηάιιειεο γηα κηθξά παηδηά ψξεο (ιρ ακέζσο κεηά ην ζρνιηθφ σξάξην, ή πνιχ αξγά
ην βξάδπ) θπξηνιεθηηθά φπνηε θαη φ,ηη πεξηζζεχεη.
Ζ θαηάζηαζε απηή έθεξε ζηελ επηθάλεηα ηφζν ηελ έιιεηςε επαξθψλ ρψξσλ
αζιεηηζκνχ φζν θαη ηελ δηαρξνληθή επζχλε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ γηα ηελ χπαξμε
θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπο.
Ν Γήκνο, σο ηκήκα ηνπ θξάηνπο, έρεη επζχλε λα δηαζθαιίδεη ηελ φζν ην δπλαηφλ
αλέμνδε ελαζρφιεζε κε ηνλ αζιεηηζκφ, θάηη πνπ απνηειεί

ζχγρξνλε θνηλσληθή

αλάγθε θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε θαη πγεία λέσλ θαη
ελειίθσλ. Πηε ρψξα καο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ είλαη
θηλεηηθά αδξαλείο, θαη ην πνζνζηφ ησλ ππέξβαξσλ θαη ησλ παρχζαξθσλ παηδηψλ
είλαη ππεξβνιηθά πςειφ, θέξλνληαο ηε ρψξα καο ζηηο πξψηεο ζέζεηο ζηελ Δπξψπε
θαη παγθφζκηα.
Κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Θαιιηθξάηε θαη κε ηελ αληαπνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ
αζιεηηθψλ θέληξσλ επηηάζεθαλ νη αληηζέζεηο αλάκεζα ζε ζσκαηεία θαη δήκνπο γηα
ηελ αμηνπνίεζε ησλ γεπέδσλ. Έρνπλ θαηαγξαθεί πεξηπηψζεηο Γήκσλ πνπ κεηά ηελ
θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πέηαμαλ έμσ ζσκαηεία απφ ηα δεκνηηθά γήπεδα κε
ηε ινγηθή ηεο “νηθνλνκηθήο αμηνπνίεζεο” ή δεηψληαο ελνίθηα, νδεγψληαο εθ ησλ
πξαγκάησλ ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ εξαζηηερληθψλ ζσκαηείσλ.
Άιινη πάιη παξαρσξνχλ ηειείσο ηηο ππνδνκέο ρσξίο λα δεκηνπξγνχλ θαλέλα
πξφγξακκα – ή φπσο ζην δήκν καο λα δηαηεξνχλ πνιχ πεξηνξηζκέλα- κε απνηέιεζκα
είηε νη ηδηψηεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηνπο ρψξνπο είηε ηα ζσκαηεία λα κεηαθέξνπλ
νινθιεξσηηθά ην θφζηνο ζηνπο γνλείο θαη ζηνπο αζινχκελνπο.
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Πηελ πφιε καο ελψ ζσζηά ν Γήκνο παξέρεη δσξεάλ ζηα ζσκαηεία ηεο πφιεο ηηο
αζιεηηθέο ππνδνκέο θαη ηα επηρνξεγεί, ηελ ίδηα ζηηγκή δελ ιακβάλεη θακία δέζκεπζε
εθ κέξνπο απηψλ. Ζ έιιεηςε ζαθνχο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ νδεγεί ζε θαηλφκελα
νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ δεκφζησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ, ππέξνγθεο ζπλδξνκέο
θηι ζε έλα δήκν φπνπ ην 2014 ην πνζνζηφ αλεξγία μεπεξλνχζε ην 25%!
Φπζηθά ππάξρεη αληηθεηκεληθφ έδαθνο γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ αζιεηηζκνχ ζε πξντφλ
θαη εκπφξεπκα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε Ιεπθή Βίβινο ηεο ΔΔ γηα ηνλ Αζιεηηζκφ
ηνλ αλαθέξεη σο θεξδνθφξν πεδίν. Πηε ρψξα καο ε θαηάζηαζε είλαη γλσζηή, κε ηελ
χπαξμε ΞΑΔ θαη ΘΑΔ, αιιά θαη κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ 2725/1999 ,θαη ησλ
επφκελσλ πνπ αθνινχζεζαλ, πνπ ππνλφκεπζε ηνλ εξαζηηερληθφ αζιεηηζκφ θαη άλνημε
ην δξφκν γηα ηελ πιήξε κεηαηξνπή ηνπ ζε αγνξά ππεξεζηψλ. Έηζη ν 2725 πξνέβιεπε
ηε δπλαηφηεηα “ην αζιεηηθφ ζσκαηείν, γηα ηηο πξνζθεξφµελεο ππεξεζίεο εθκάζεζεο
ησλ αζιεµάησλ πνπ θαιιηεξγεί, δχλαηαη. µε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπ
ζπκβνπιίνπ, λα νξίδεη αληίζηνηρν αληίηηκν ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο γηα ηελ θάιπςε
ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ αλαγθψλ.”, θάηη πνπ νδήγεζε ζηε γελίθεπζε ηνπ θαηλνκέλνπ
θαη κάιηζηα ζπρλά ρσξίο λα ηεξνχληαη νχηε νη πξνβιέςεηο πνπ νξίδνπλ ε δηάηαμε
απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζε αζιεηέο ησλ αγσληζηηθψλ νκάδσλ .
Ρελ ίδηα ψξα πνπ πεηζνθφβεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ,
δίλεηαη ζηα ζσκαηεία ην πξάζηλν θσο γηα θάζε είδνπο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
αθνξνχλ ηελ αληηκεηψπηζε ιεηηνπξγηθψλ θαη αζιεηηθψλ αλαγθψλ, πνπ δε κπνξνχλ
ζήκεξα λα θαιχςνπλ, γεληθεχεηαη ε αληαπνδνηηθφηεηα ηφζν ζηα πξνγξάκκαηα ησλ
δήκσλ φζν θαη ζηα ζσκαηεία.

Θαη θπζηθά φζν ν αζιεηηζκφο ιεηηνπξγεί ζαλ

επηρείξεζε ζα γηγαληψλνληαη θαηλφκελα δηαθζνξάο θαη παξαθκήο πνπ βιέπνπκε
ζπρλά.
Ζ Ιατθή Ππζπείξσζε πξνβάιιεη θαη δηεθδηθεί έλα ζχλνιν ζηφρσλ πάιεο γηα ηελ
νπζηαζηηθή θαηνρχξσζε σο θνηλσληθφ δηθαίσκα ηεο πξφζβαζεο ζηε θπζηθή αγσγή
θαη ηνλ αζιεηηζκφ
- Θαηάξγεζε θάζε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζηνλ Αζιεηηζκφ. Θαηάξγεζε ηνπ
«επαγγεικαηηθνχ» αζιεηηζκνχ (ΞΑΔ - ΘΑΔ) πνπ βαζίδεηαη ζηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη
δήζελ ρνξεγνχο.
- Θαηάξγεζε ηνπ ηδφγνπ - ζηνηρήκαηνο ζηνλ Αζιεηηζκφ.
- Σνξήγεζε δσξεάλ απφ ην θξάηνο φισλ ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε Φπζηθή Αγσγή
θαη ηνλ Αζιεηηζκφ ηεο λενιαίαο. ιηθνηερληθή ππνδνκή, επηζηεκνληθή ζηήξημε,
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επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε, πνπ λα θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα ζηε Φπζηθή Αγσγή θαη
ηνλ Αζιεηηζκφ ζε θάζε ηνπο έθθξαζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαη ν δήκνο ζα πξέπεη λα
δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε φια ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ καδηθά ζε αζιεηηθά
πξνγξάκκαηα αιιά θαη ζε δηαθφξνπ είδνπο ζσκαηηθέο δξάζεηο, ρνξφ, γπκλαζηηθή. Νη
δήκνη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα ζσκαηεία ψζηε λα αμηνπνηείηαη ε θιίζε θαη ην ηαιέλην
ησλ παηδηψλ πνπ ζέινπλ λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζηνλ αγσληζηηθφ αζιεηηζκφ.
- Νκνζπνλδίεο θαη ζσκαηεία λα ζηεξίδνληαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηηο
αλάγθεο ηνπο. Ζ φπνηα ζπλδξνκή πξέπεη λα είλαη ζπκβνιηθή
- Θάιπςε φισλ ησλ δαπαλψλ ησλ ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ ησλ αζιεκάησλ απφ
ζεζκνζεηεκέλν θξαηηθφ θνλδχιη θαη φρη λα ηα θνξηψλνληαη ζηηο πιάηεο ηνπο ηα
ζσκαηεία. - Λα θνπνχλ νη δεζκνί κε ηνπο ρνξεγνχο. Δίλαη άιιν πξάγκα ην καγαδί ηεο
γεηηνληάο λα ζηεξίδεη ην δηπιαλφ ζχιινγν θαη άιιν ε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα λα
απνηειεί πεδίν επηρεηξεκαηηθψλ παηρληδηψλ.
- Γσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη πξναζιεηηθφο έιεγρνο ησλ αζιεηψλ καζεηψλ. Θαη φρη απηφ πνπ γίλεηαη λα δίλνπλ 50άξηα νη γνλείο, κηα γηα ην ζρνιείν,
κηα γηα ην ζσκαηείν θαη πάεη ιέγνληαο.
- Λα αμηνπνηεζνχλ φιεο νη ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο δσξεάλ απφ ηα ζρνιεία θαη ηα
αζιεηηθά ζσκαηεία ηεο θάζε πεξηνρήο
Δηδηθά γηα ην Γήκν καο ζεσξνύκε όηη πξέπεη
1. Λα δεκηνπξγεζνύλ λέεο εγθαηαζηάζεηο, θάηη πνπ ζην πξνεγνύκελν Γ
πξνηείλακε λα εληαρζεί ζην Φηιόδεκν
2. Λα ραξηνγξαθεζνύλ, ζπληεξεζνύλ θαη λα θαηαζηνύλ ιεηηνπξγηθέο κηα
ζεηξά

εγθαηαζηάζεηο

πνπ

ζήκεξα

είλαη

αθαηάιιειεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρνιηθώλ.
3. Λα δηακνξθσζεί έλα ζαθέο θαλνληζηηθό πιαίζην , ην νπνίν δελ ππάξρεη
κε επζύλε

ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ, κε ζεκείν εθθίλεζεο ηελ πιήξε

αλάθηεζε από ην Γήκνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ
ηνπ
Πε ζρέζε κε ην ηειεπηαίν πιεπξέο πνπ ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη είλαη
- Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απνθαζίδεη, ζηε βάζε εηζήγεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
Γήκνπ, ηελ θαηαλνκή ησλ ρψξσλ θαη ησλ σξψλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαηά
πξνηεξαηφηεηα ηα πξνγξάκκαηα καδηθνχ αζιεηηζκνχ θαη θπζηθήο αγσγήο ηνπ Γήκνπ,
θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο αγσληζηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ ζσκαηείσλ, ηηο αλάγθεο ησλ
αθαδεκηψλ ηνπο, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο πξφζβαζεο
ησλ θαηνίθσλ
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- Ζ παξαρψξεζε ησλ ρψξσλ ζε εηήζηα βάζε γίλεηαη κεηά απφ αίηεκα ηνπ ζσκαηείνπ
ή ηνπ θνξέα πνπ θαηαηίζεηαη κέρξη ην ηέινο Ηνπλίνπ θαη εγθξίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην
- Κπνξεί λα γίλεηαη έθηαθηε παξαρψξεζε ρψξσλ γηα βξαρχρξνλε ρξήζε (ιρ
εθδήισζε, έθηαθηνο, αγψλαο, ηνπξλνπά) κε απφθαζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη
ηεο δηνίθεζεο
- Ζ παξαρψξεζε ησλ ρψξσλ πξνο ηα εξαζηηερληθά ζσκαηεία, ηνπο ζπιιφγνπο, ηηο
νκάδεο δεκνηψλ γίλεηαη δσξεάλ. Νη ρξήζηεο έρνπλ ηελ επζχλε ηεο απνθαηάζηαζεο
θζνξψλ ή δεκηψλ, πνπ ηπρφλ πξνθιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.
- Ζ παξαρψξεζε ρψξσλ θαη σξψλ ζε εηήζηα βάζε παίξλεη ηε κνξθή πξνγξακκαηηθήο
ζπκθσλίαο ή ρξεζηδαλείνπ κεηαμχ ησλ θνξέσλ θαη ην Γήκνπ. Δάλ ν θνξέαο δηαζέηεη
δηθή ηνπ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε ζπλππνινγίδεηαη ην ζηνηρείν ηεο ακνηβαηφηεηαο.
- Νη ρξήζηεο ηεξνχλ

ην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο πνπ θαηαξηίδεη ε ππεξεζία ηνπ

Γήκνπ
- Νη αζιεηηθνί ζχιινγνη θαη αθαδεκίεο αμηνπνηνχλ αδάπαλα ηηο δεκνηηθέο ππνδνκέο
γηα λα παξέρνπλ δσξεάλ αζιεηηθή εθπαίδεπζε ζηε λενιαία ηεο πφιεο. Γηα φζν
δηάζηεκα

ην Θξάηνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαη δελ επηδνηεί ηα

ζσκαηεία απηά ζα κπνξνχλ λα εηζπξάηηνπλ πνιχ ρακειέο ζπλδξνκέο απνθιεηζηηθά
θαη κφλν γηα ηελ θάιπςε ησλ ακνηβψλ ησλ πξνπνλεηψλ θαη νξηζκέλσλ εχινγσλ
εμφδσλ. Απηφ γίλεηαη κεηά απφ αίηεκα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζσκαηείσλ θάζε
αγσληζηηθή πεξίνδν θαη έγθξηζε απφ ηνλ αξκφδην αληηδήκαξρν.
- Απαγνξεχεηαη ξεηά ε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε θαη θάζε κνξθήο θεξδνζθνπία ζηνπο
ρψξνπο πνπ παξαρσξνχληαη γηα δσξεάλ ρξήζε θαη δηακνξθψλεηαη ζρεηηθφο
κεραληζκφο ειέγρνπ. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα νξίδεη πιαθφλ ζηηο κεληαίεο
ζπλδξνκέο γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ αμηνπνηνχλ δεκνηηθέο ππνδνκέο
Αθνινχζσο ηνλ ιφγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί
αγνξεηέο απηψλ θαζψο θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απφςεηο, ηηο
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.


Ν Γεκ. Πχκβνπινο θ. Ξ.Γξεηδειηάο πξφηεηλε ηελ ζχζηαζε 15κεινχο
Ππκβνπιίνπ Λενιαίαο θαη Άζιεζεο πνπ ζα επηιακβάλεηαη θαη ζα απνθαζίδεη
επί φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ αζιεηηζκφ ζην Γήκν, ζα
ελεκεξψλεη ην Γεκ. Ππκβνχιην ζρεηηθά θαη ζα παξαπέκπεη ζε απηφ θάζε ζέκα
γηα ην νπνίν ε απφθαζε δελ ζα ιακβάλεηαη νκφθσλα, απνηεινχκελν απφ ηνλ
εθάζηνηε Αληηδήκαξρν ή Δληεηαικέλν Γεκ. Πχκβνπιν Αζιεηηζκνχ, σο
Ξξφεδξν θαη κέιε απφ έλαλ Γεκ. Πχκβνπιν-εθπξφζσπν απφ ηηο ινηπέο
δεκνηηθέο παξαηάμεηο, ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Γ.Π. ησλ δχν Πρνιηθψλ
Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ, ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο Σαιθεδφλαο θαη απφ έλαλ εθπξφζσπν ησλ αζιεηηθψλ
ζσκαηείσλ ΑΔΘ, ΗΩΛΗΘΝΠ, ΣΑΙΘΖΓΝΛΗΘΝΠ, ΦΔΑ θαη ΑΡΡΑΙΝΠ.
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Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε πξψηα ην θαηαηεζέλ
απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λ.Φ.-Λ.Σ.» θ. Λίθν
Πεξεηάθε αίηεκα ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ ηνπ
Γήκνπ θαη ηελ ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ρξήζε ηνπο απφ ηα
Ξξνγξάκκαηα Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη ηξίηνπο θνξείο ζε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ
Πψκαηνο.


πέξ ηνπ αλσηέξσ αηηήκαηνο γηα ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο ηάρζεθαλ
δεθαηξείο (13) Γεκ. Πχκβνπινη, δεθαπέληε (15) ςήθηζαλ θαηά, ελψ δχν (2)
Γεκ. Πχκβνπινη απείραλ απφ ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία θαη έλαο (1)
δήισζε «παξψλ» θαη΄ απηήλ.

Αθνινχζσο ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ππφςε ηνπ Πψκαηνο ηελ ππνβιεζείζα απφ ηνλ Γεκ.
Πχκβνπιν θ. Ξ.Γξεηδειηά πξφηαζε γηα ηελ ζχζηαζε 15κεινχο Ππκβνπιίνπ Λενιαίαο
θαη Άζιεζεο.


πέξ ηεο αλσηέξσ πξφηαζεο γηα ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο ηάρζεθαλ
δεθαηέζζεξηο (14) Γεκ. Πχκβνπινη, έμη (6) ςήθηζαλ θαηά, ελψ δέθα (10)
Γεκ. Πχκβνπινη απείραλ απφ ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία θαη δχν (2)
δήισζαλ «παξψλ» θαη΄ απηήλ.

Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ην θαηαηεζέλ απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο
δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λ.Φ.-Λ.Σ.» θ. Λίθν Πεξεηάθε αίηεκα ιήςεο
απφθαζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ξχζκηζε
ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ρξήζε ηνπο απφ ηα Ξξνγξάκκαηα Αζιεηηζκνχ ηνπ
Γήκνπ θαη ηξίηνπο θνξείο θαη ηελ ππνβιεζείζα απφ ηνλ Γεκ. Πχκβνπιν θ.
Ξ.Γξεηδειηά πξφηαζε γηα ηελ ζχζηαζε 15κεινχο Ππκβνπιίνπ Λενιαίαο θαη Άζιεζεο
θαη :


Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο
ηζρχεη

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ
[13 ΤΠΔΡ αηηήκαηνο θ. Λ.εξεηάθε-15 ΘΑΣΑ]
θαη
[14 ΤΠΔΡ πξόηαζεο θ. Π.Γξεηδειηά-6 ΘΑΣΑ]
1. Απνξξίπηεη ην απφ 11/11/2019 θαηαηεζέλ απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο
παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λ.Φ.-Λ.Σ.» θ. Λίθν Πεξεηάθε αίηεκα ιήςεο
απόθαζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ
ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ρξήζε ηνπο απφ ηα Ξξνγξάκκαηα
Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη ηξίηνπο θνξείο,

δεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ

δηελεξγεζείζα ςεθνθνξία απηφ δελ ζπγθέληξσζε ηελ απαηηνχκελε απφ ηηο
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δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 96 παξ. 4 ηνπ Λ. 3463/06 θαη ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 10 ηνπ
Λ. 3852/10, φπσο ην ηειεπηαίν αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 177 παξ. 1β ηνπ
Λ. 4635/19 απφιπηε πιεηνςεθία επί ησλ παξφλησλ (28) θαηά ηελ ςεθνθνξία
κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ (15 ςήθνπο).
2. Δγθξίλεη ηελ ζύζηαζε 15κεινύο πκβνπιίνπ Λενιαίαο θαη Άζιεζεο πνπ
ζα επηιακβάλεηαη θαη ζα απνθαζίδεη επί φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ πνπ
αθνξνχλ ηνλ αζιεηηζκφ ζην Γήκν, ζα ελεκεξψλεη ην Γεκ. Ππκβνχιην ζρεηηθά
θαη ζα παξαπέκπεη ζε απηφ θάζε ζέκα γηα ην νπνίν ε απφθαζε δελ ζα
ιακβάλεηαη νκφθσλα, απνηεινχκελν απφ ηνλ εθάζηνηε Αληηδήκαξρν ή
Δληεηαικέλν Γεκ. Πχκβνπιν Αζιεηηζκνχ, σο Ξξφεδξν θαη κέιε απφ έλαλ Γεκ.
Πχκβνπιν-εθπξφζσπν απφ ηηο ινηπέο δεκνηηθέο παξαηάμεηο, ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ
Γ.Π. ησλ δχν Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ, ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ
Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο Σαιθεδφλαο θαη απφ έλαλ εθπξφζσπν
ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ ΑΔΘ, ΗΩΛΗΘΝΠ, ΣΑΙΘΖΓΝΛΗΘΝΠ, ΦΔΑ θαη ΑΡΡΑΙΝΠ.

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 255/2019.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ

ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΧΣΟΤ

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
Ξαπαινπθά Δπηπρία
Αλαληάδεο Ληθφιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπφθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Ξαληειήο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
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Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο
Αιεθξαγθή Πνθία
Πεξεηάθεο Ληθφιανο
Γθνχκα Γαλάε-Δχα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Γνχιαο Αιέμαλδξνο
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ

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

Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
-

Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Δληεηαικέλν Γεκ. Πχκβνπιν επί ζεκάησλ Αζιεηηζκνχ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο/Ρκήκα Αζιεηηζκνχ
1ε Πρνιηθή Δπηηξνπή Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
2ε Πρνιηθή Δπηηξνπή Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
Ππκβνχιην Θνηλφηεηαο Λέαο Φηιαδέιθεηαο
Ππκβνχιην Θνηλφηεηαο Λέαο Σαιθεδφλαο
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκ. Πρέζεσλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
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