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Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 17.6.2020 δηά
πεξηθνξάο Ππλεδξίαζεο Λν. 8/2020 ηνπ
Γ.Π.
ηνπ
Γήκνπ
Λ.ΦηιαδέιθεηαοΛ.Σαιθεδφλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην
παξαθάησ ζέκα:


ΘΔΚΑ: «πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην ζέκα ησλ πξνζθύγσλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο “ΔΣΗΑ”»

Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε δηά
πεξηθνξάο Ππλεδξίαζε θαηφπηλ ζχκθσλεο απφθαζεο απάλησλ ησλ κειψλ ηνπ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξφγξακκα
Θαιιηθξάηεο»), φπσο ζπκπιεξψζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 184 παξ. 1 ηνπ Λ.
4635/19, θαη ηεο αξηζ. 40/31-3-2020 εγθπθιίνπ ηνπ π. Δζσηεξηθψλ ζήκεξα ζηηο
17.6.2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 7 κ.κ., χζηεξα απφ ζρεηηθή ειεθηξνληθή (κέζσ
e-mail), ιφγσ θαηεπείγνληνο, ελεκέξσζε ηνπ Ξξνέδξνπ απηνχ θ. Ιχζζαλδξνπ
Γεσξγακιή, πνπ απεζηάιε ζε θάζε Πχκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη ζηνπο
Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο
Σαιθεδφλαο.
O Γήκαξρνο : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξφεδξνο : ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ
Ν Γξακκαηέαο : ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΧΣΟΤ
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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
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
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ

Πηελ δηά πεξηθνξάο 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
Θαιακπόθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Παληειήο
Γξεηδειηάο Υξήζηνο

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

Ν θ. Ξξφεδξνο, παξφληνο ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο δηά πεξηθνξάο Ππλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην
κνλαδηθό ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν νκφθσλα ην Γ.Π. θαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο ηζρχεη,
ζπκθψλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ.

ΚΟΛΑΓΗΘΟ ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. εηζεγνχκελνο ην κνλαδηθό Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο
Ππλεδξίαζεο έζεζε ππφςε ηνπ Πψκαηνο ην απφ 5/6/2020 ζρέδην ςεθίζκαηνο ηεο
δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο»,
πνπ απεζηάιε ειεθηξνληθά (κέζσ e-mail) ζηα κέιε ηνπ Γ.Π., ιφγσ ηνπ
θαηεπείγνληνο ηεο ππφζεζεο, αθνξά ην ζέκα ησλ πξνζθχγσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
«ΔΠΡΗΑ» θαη έρεη σο εμήο:

ΙΑΪΘΖ ΠΠΞΔΗΟΩΠΖ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ
Πξνο θ. Γηάλλε Βνχξν, Γήκαξρν
θ. Ιχζζαλδξν Γεσξγακιή, πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
Θνηλνπνίεζε: Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο
Θέκα: ύγθιηζε έθηαθηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ην ζέκα ησλ
πξνζθύγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ
Λέα Φηιαδέιθεηα – Λέα Σαιθεδφλα 5 Ηνχλε 2020
Θχξηε Γήκαξρε,
Θχξηε Ξξφεδξε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
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Ζ Ιατθή Ππζπείξσζε δεηάεη λα ζπγθιεζεί έθηαθην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε κνλαδηθφ
ζέκα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ δεκηνπξγεί ε ππνρξεσηηθή απνρψξεζε
ησλ αλαγλσξηζκέλσλ πξνζθχγσλ απφ ηα δηακεξίζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ θαη
ηηο άιιεο δνκέο θηινμελίαο.
Ιφγσ ηνπ εμαηξεηηθά επείγνληνο ραξαθηήξα ηνπ ζέκαηνο είκαζηε ζχκθσλνη θαη κε δηά
πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Απφ ηελ 1ε Ηνχλε έρεη αξρίζεη νπζηαζηηθά ε δηαδηθαζία απνρψξεζεο απφ δνκέο
θηινμελίαο θαη δηακεξίζκαηα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δζηία» ησλ πξνζθχγσλ
πνπ έρνπλ ιάβεη ηελ αλαγλψξηζή ηνπο πάλσ απφ 30 εκέξεο.
Ξξφθεηηαη γηα ρηιηάδεο αλζξψπνπο πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα βξεζνχλ ζην δξφκν
ελ κέζσ παλδεκίαο θνξσλντνχ θαη ζνβαξήο νηθνλνκηθήο θξίζεο ρσξίο λα έρνπλ
εμαζθαιηζηεί νη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα θαηαζηνχλ απηφλνκνη, ρσξίο λα
ππάξρεη θαλ έλα δίρηπ αζθάιεηαο. Ζ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΝΖΔ γηα ηνπο Ξξφζθπγεο
έρεη εθθξάζεη ηελ ζνβαξή ηεο αλεζπρία γηα ην ζέκα θαη ππνινγίδεη φηη πξφβιεκα
αθνξά 9.000 αλαγλσξηζκέλνπο πξφζθπγεο -νη 4000 εθ ησλ νπνίσλ απφ ην
πξφγξακκα ΔΠΡΗΑ- ζηνπο νπνίνπο ζα πξνζηεζνχλ αθφκα 11.000 ηνπο εξρφκελνπο
κήλεο.
Νη πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ε ζρεηηθή ππνπξγηθή απφθαζε γηα ηε ρνξήγεζε
παξαηάζεσλ δελ απαιχλνπλ ην ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη, ελψ ην νχησο
ή άιισο αλεπαξθέο πξφγξακκα «Ήιηνο» ζέηεη πξνυπνζέζεηο πνπ είλαη απαγνξεπηηθέο
γηα ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ πξνζθχγσλ.
Ρν ζέκα δελ είλαη ζεσξεηηθφ. Δίλαη πνιχ ζνβαξφ αλζξσπηζηηθφ πξφβιεκα πνπ ζηελ
Λέα Φηιαδέιθεηα-Λέα Σαιθεδφλα αθνξά 13 νηθνγέλεηεο, 54 άηνκα ζπλνιηθά, απφ
ηνπο πεξίπνπ 330 πξφζθπγεο πνπ θηινμελνχληαη ζην Γήκν καο ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο Δζηία. Ζ αλεζπρία, ε αβεβαηφηεηα πνπ βηψλνπλ νη νηθνγέλεηεο
κεηαηξέπεηαη ζε απφγλσζε θαζψο δελ έρνπλ ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηε ζηέγαζή ηνπο
θαη αξθεηά κηθξά παηδηά έρνπλ αξρίζεη λα εθδειψλνπλ ζεκάδηα άγρνπο θαη ζηξεο.
Πξνηείλνπκε ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη:
Όηη ν Γήκνο ζα απεπζπλζεί ζηελ θπβέξλεζε, ζηνλ ππνπξγό
Κεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ, δεηώληαο άκεζα κέηξα θαη ελέξγεηεο γηα:
- Γηεπθόιπλζε όζσλ αλαγλσξηζκέλσλ πξνζθύγσλ
ηαμηδέςνπλ ζηηο ρώξεο ηειηθνύ πξννξηζκνύ ηνπο

επηζπκνύλ

λα

- Λα αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ππνρξεσηηθήο απνκάθξπλζεο από δνκέο θαη
δηακεξίζκαηα θαη λα επηηαρπλζνύλ νη δηαδηθαζίεο παξακνλήο ησλ
αλαγλσξηζκέλσλ πξνζθύγσλ πνπ επηζπκνύλ λα δηακείλνπλ ζηε ρώξα καο
- Λα παξαηαζεί ην πξόγξακκα ζηέγαζεο ησλ πξνζθύγσλ ζε δηακεξίζκαηα
κε ηηο αλάινγεο νηθνλνκηθέο εληζρύζεηο ησλ αξκόδησλ θνξέσλ
- Λα παξζνύλ απνηειεζκαηηθά κέηξα από ην θξάηνο γηα ηελ ζρεδηαζκέλε
έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία ηδηαίηεξα ζε όηη αθνξά ζηελ εθκάζεζε ηεο
ειιεληθήο γιώζζαο θαη ηελ πξόζβαζε ζηελ εξγαζία.
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Ο Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο λα απεπζπλζεί ζηελ ΘΔΓΔ
θαη ηνπο άιινπο Γήκνπο ηεο ρώξαο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη πινπνηνύλ ην
πξόγξακκα ΔΣΗΑ δεηώληαο θαη ηελ δηθή ηνπο παξέκβαζε γηα ην ζέκα.
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ην ζέκα, σο εηζάγεηαη,
ζε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ Πψκαηνο.


Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζαλ φηη ηάζζνληαη νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ.

Ξ.Γξεηδειηάο, Σ.Γξεηδειηάο, Γ.Αλαγλψζηνπ, Ξ.Ιαδαξίδεο θαη Αζ.Ιέθθαο,
ζεσξψληαο φηη ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο πξέπεη λα ζπδεηεζεί ζε
θαλνληθή (δηά δψζεο) Ππλεδξίαζε ηνπ Γεκ. Ππκβνπιίνπ θαη φρη ζε δηά
πεξηθνξάο ζπγθιεζείζα.

Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ην ππνβιεζέλ ζρέδην ςεθίζκαηνο, ηα
ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη :


Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 παξ. 1 θαη 67 παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/10
(«Θαιιηθξάηεο»), φπσο νη ηειεπηαίεο ηζρχνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο
απφ ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4555/18 («Θιεηζζέλεο Η») θαη απηέο ηνπ άξζξνπ 184
παξ. 1 ηνπ Λ. 4635/19,

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ
(28 ΤΠΔΡ-5 ΘΑΣΑ)
Δγθξίλεη ηελ έθδνζε ςεθίζκαηνο επί ηνπ ζέκαηνο ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο
θαηάζηαζεο πνπ δεκηνπξγεί ε ππνρξεσηηθή απνρψξεζε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ
πξνζθχγσλ απφ ηα δηακεξίζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΡΗΑ θαη ηηο άιιεο δνκέο
θηινμελίαο θαη απνθαζίδεη ζπγθεθξηκέλα ηα εμήο:
-

Ο Γήκνο λα απεπζπλζεί ζηελ θπβέξλεζε, ζηνλ ππνπξγό
Κεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ, δεηώληαο άκεζα κέηξα θαη ελέξγεηεο
γηα:

- Σελ δηεπθόιπλζε όζσλ αλαγλσξηζκέλσλ πξνζθύγσλ επηζπκνύλ λα
ηαμηδέςνπλ ζηηο ρώξεο ηειηθνύ πξννξηζκνύ ηνπο.
- Λα αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ππνρξεσηηθήο απνκάθξπλζεο από δνκέο θαη
δηακεξίζκαηα θαη λα επηηαρπλζνύλ νη δηαδηθαζίεο παξακνλήο ησλ
αλαγλσξηζκέλσλ πξνζθύγσλ πνπ επηζπκνύλ λα δηακείλνπλ ζηε ρώξα καο.
- Λα παξαηαζεί ην πξόγξακκα ζηέγαζεο ησλ πξνζθύγσλ ζε δηακεξίζκαηα
κε ηηο αλάινγεο νηθνλνκηθέο εληζρύζεηο ησλ αξκόδησλ θνξέσλ.
- Λα παξζνύλ απνηειεζκαηηθά κέηξα από ην θξάηνο γηα ηελ ζρεδηαζκέλε
έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία ηδηαίηεξα ζε όηη αθνξά ζηελ εθκάζεζε ηεο
ειιεληθήο γιώζζαο θαη ηελ πξόζβαζε ζηελ εξγαζία.
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Ο Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο λα απεπζπλζεί ζηελ ΘΔΓΔ
θαη ηνπο άιινπο Γήκνπο ηεο ρώξαο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη πινπνηνύλ ην
πξόγξακκα ΔΣΗΑ δεηώληαο θαη ηελ δηθή ηνπο παξέκβαζε γηα ην ζέκα.
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 50/2020.
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
Γξεηδειηάο Σξήζηνο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο
Πεξεηάθεο Ληθφιανο
Γθνχκα Γαλάε-Δχα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Γνχιαο Αιέμαλδξνο
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
Αιεθξαγθή Πνθία

6

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
Αληηδήκαξρν Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο
Θνηλσθειή Δπηρείξεζε Γ.Λ.Φ.-Λ.Σ.
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκ. Πρέζεσλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
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