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 ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 9.2.2022 ηαθηηθήο
Ππλεδξίαζεο Λν. 4/2022 ηνπ Γ.Π. ηνπ
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο,
ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην παξαθάησ ζέκα:


Δ.Ζ.Γ. ΘΔΚΑ: «Οξηζκόο κειώλ θαη ζπγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Απόξωλ ηνπ
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδόλαο»
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
Ππλεδξίαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ πνπ θπξψζεθε
κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, ηεο αξηζ. 73 θαζψο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ
ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. (ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ) ζήκεξα ζηηο 9.2.2022, εκέξα
Σεηάξηε θαη ψξα 7 κ.κ. ζηnλ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηνπ Δληαίνπ
Ιπθείνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη Ιαραλά), χζηεξα
απφ ηελ αξηζ. πξση. 1583/28-1-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο
4/2022) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνχ θ. Γεκεηξίνπ Θαληαξέιε, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη επηδφζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθφ ζε θάζε Πχκβνπιν
ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Γεκ.
Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο Σαιθεδφλαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ.
4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο») θαη δεδνκέλνπ φηη ε αξρηθά
πξνγξακκαηηζκέλε γηα ηηο 2/2/2022, εκέξα Ρεηάξηε, ψξα 7 κ.κ. θαη ζηνλ ίδην ρψξν
ηαθηηθή Ππλεδξίαζε ηνπ Γ.Π. κεηαηέζεθε γηα ηηο 9/2/2022, θαηφπηλ έγθαηξεο
ειεθηξνληθήο (κέζσ e-mail) ελεκέξσζεο φισλ ησλ κειψλ ηνπ Πψκαηνο απφ ηνλ
Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. θαη γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο.
O Γήκαξρνο : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξφεδξνο : ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ
Ν Γξακκαηέαο : ΗΩΑΛΛΖ ΟΤΣΑΚΠΑΗΓΖ
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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, ΡΔ 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 32 παξφληεο
θαη 1 απνχζα, σο αθνινχζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεωξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδωλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
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

Παπαθώζηα Αλζή
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Γξεηδειηάο Υξήζηνο
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 παξώλ ν Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκ.
Θνηλφηεηαο Λ. Σαιθεδφλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο.

Πξνζειεύζεηο-Απνρωξήζεηο :



Ν θ. Η.Εαραξηάδεο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη
πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο Δ.Ζ.Γ..



Ν θ. Σξ.Γξεηδειηάο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη
πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ κνλαδηθνχ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..



Ν θ. Ι.Γεσξγακιήο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο
θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ κνλαδηθνχ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..

Απνπζίεο :
Ζ Γεκνηηθή Πχκβνπινο θ. Α.Ξαπαθψζηα απνπζίαδε δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξψζεη
ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π..

Ν Ξξφεδξνο, παξφληνο ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην
1ν ζέκα Δθηφο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, ην νπνίν νκφθσλα ην Γ.Π. θαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 7 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο ηζρχεη,
ζπκθψλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ.

3

ΑΔΑ: 62ΕΠ46ΜΩ0Ι-3ΡΖ

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.

1ν ΘΔΚΑ Δ.Ζ.Γ.
Ν θ. Ξξφεδξνο αλαθεξφκελνο ζην 1ν ζέκα ζπδήηεζεο Δ.Ζ.Γ. πνπ εηζάγεηαη κε βάζε
ην ππ΄αξ. πξση. 1942/1-2-2022 εηζεγεηηθφ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Θνηλσληθήο
Ξνιηηηθήο/Ρκήκα Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ, είπε ηα εμήο:
ΘΔΚΑ: πγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Απόξωλ γηα ηνλ Γήκν Λ.ΦηιαδειθείαοΛ.Υαιθεδόλαο - Οξηζκόο Σαθηηθώλ –Αλαπιεξωκαηηθώλ Κειώλ – Γηάξθεηα
Θεηεία ηεο.
ΥΔΣ.: Ζ αξηζ. 241/19 απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
Έρνληαο ππφςε :
1. Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2γ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ.4623/2019 (Φ.Δ.Θ. 134/Α/9-82019) «Οπζκίζεηο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, δηαηάμεηο γηα ηελ ςεθηαθή
δηαθπβέξλεζε, ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο θαη άιια επείγνληα δεηήκαηα «ζρεηηθά
κε ηηο ξπζκίζεηο ζεκάησλ Ν.Ρ.Α.
2. Ρελ κε αξηζκ. 567/2019 απφθαζε ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ
ζρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη αλαθήξπμεο ησλ επηηπρφλησλ
θαη ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ, ησλ εθιεγέλησλ Γεκάξρνπ,Γεκνηηθψλ
Ππκβνχισλ θαη Κειψλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ ηνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδειθείαο –
Λ.Σαιθεδφλαο ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ ηεο 26εοΚαίνπ θαη 2εο Ηνπλίνπ 2019.
3. Ρν απφ 24463/29-8-2019 Ξξαθηηθφ Νξθσκνζίαο Γεκάξρνπ ,Γεκνηηθψλ
Ππκβνχισλ, Ξξνέδξνπ θαη Ππκβνχισλ Θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδειθείαο-Λ.Σαιθεδφλαο.
4. Ρελ ππ.αξηζκ.
82/59633/20-8-2019 εγθχθιην ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ
ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ Αληηδεκάξρσλ.
5. Πχκθσλα κε ην άξζξα 64,67, 74 παξ.1 θαη 3-6 ηνπ Λ.3852/10(«Θαιιηθξάηεο
«)φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 76 ηνπ Λ.4555/18 θαη ην άξζξν 2 ηνπ
Λ.4623/19, θαζψο θαη ηελ αξ.πξση. 59849/21-8-2019 εξκελεπηηθή εγθχθιην
αξ.90/2019 ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ .
6. Ρελ εγθχθιην ηνπ Ξ.ΔΠ. ΔΓΘ. 48/22119/7-4-2020 Νξηζκφο Αληηδεκάξρσλ.
7. Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70 παξ.1 ηνπ Λ.3852/10(«Θαιιηθξάηεο
«)φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 75 ηνπ Λ.4555/18,φπνπ ζχκθσλα κε ην
άξζξν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζπγθξνηεί δηάθνξεο Δπηηξνπέο, θαη κία εμ απηψλ
είλαη θαη ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Απόξωλ.
8. Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 1ε ηνπ Λ. 3463/2006 (Θψδηθαο Γήκσλ
θαη Θνηλνηήησλ) αλαθνξηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ
πξνβιέπεηαη ε θνηλσληθή πξνζηαζία θαη αιιειεγγχε θαη κεηαμχ άιισλ ε κέξηκλα
γηα ηε ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδπλάησλ δεκνηψλ, κε ηελ παξνρή
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ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ, εηδψλ δηαβίσζεο θαη πεξίζαιςεο ζε θαηνίθνπο πνπ
αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα δηαβίσζεο θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Θ.Γ.Θ., ε
πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κε ηε
δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ε ππνβνήζεζε ηνπ
έξγνπ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο
Θνηλφηεηαο.
8. Σελ ππ. αξηζκ. 490/2007 Γλωκνδόηεζε ηνπ Λνκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ
Θξάηνπο πεξί έλλνηαο ησλ φξσλ θαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
202 ηνπ ηδίνπ σο άλσ Λφκνπ (3463/2006) νξίδεηαη φηη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθηεο
θαη ζνβαξήο αλάγθεο, επηηξέπεηαη λα ρνξεγνχληαη ζηνπο νηθνλνκηθά αδχλαηνπο
θαηνίθνπο θαη πνιχηεθλνπο, είδε δηαβίσζεο ή πεξηζάιςεσο, θπξίσο
ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο. Κε ηνπο ίδηνπο φξνπο επηηξέπεηαη λα
ρνξεγνχληαη ρξεκαηηθά βνεζήκαηα.
9.ύκθωλα κε ην ζθεπηηθό ηεο ππ.αξηζκ.173/2004 Πξάμεωο ηνπ Η΄
Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, ζπλάγεηαη φηη επηηξέπεηαη ζηνπο Γήκνπο
λα ρνξεγνχλ ρξεκαηηθά βνεζήκαηα ζηνπο δεκφηεο ηνπο, φηαλ ζπληξέρνπλ
ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) λα πξφθεηηαη γηα δεκφηεο
αλαμηνπαζνχληεο, ρακεινχ βηνηηθνχ επηπέδνπ, πνπ βξίζθνληαη απνδεδεηγκέλα ζε
νηθνλνκηθή αδπλακία, β) λα πξφθεηηαη γηα εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη ην ρξεκαηηθφ
βνήζεκα λα ρξεηάδεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε άκεζεο-ζηνηρεηψδνπο βηνηηθήο αλάγθεο,
ε νπνία πξέπεη λα είλαη έθηαθηε, ήηνη λα νθείιεηαη ζε απξφβιεπηα θαη αηθλίδηα
πεξηζηαηηθά θαη ζνβαξή, ήηνη λα ηειεί ππφ δηαθηλδχλεπζε ην ζηνηρεηψδεο επίπεδν
δηαβίσζεο ηνπ ρξήδνληαο ην βνήζεκα.
10. ύκθωλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Λ. 3801/2009 νξίδεηαη φηη
θαηά ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ησλ Ν.Ρ.Α. απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ
Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ, ζεσξείηαη γηα πιεξσκή ρξεκαηηθφ έληαικα, φηαλ απηφ αθνξά
ζε δαπάλε πνπ δελ πξνβιέπεηαη κελ απφ ηνλ λφκν, αιιά είλαη ιεηηνπξγηθή γηα ηνλ
νηθείν Ν.Ρ.Α., ζρεηίδεηαη δε, κε ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ εθ κέξνπο ηνπ Ν.Ρ.Α.,
νη νπνίεο πξνάγνπλ ηα θνηλσληθά, πνιηηηθά, πλεπκαηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα
ησλ δεκνηψλ, εθφζνλ αληαπνθξίλεηαη ζην πξνζήθνλ κέηξν.
Ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο είλαη ηδίσο: ε
πεξηνδηθή ελίζρπζε απφξσλ δεκνηψλ κε είδε έλδπζεο, παξνρή θαξκάθσλ θαη
δηαηαθηηθψλ πξνκήζεηαο αλαγθαίσλ γηα ηε δηαηξνθή ηνπο εηδψλ θαηά ηηο ενξηέο
Σξηζηνπγέλλσλ, Λένπ έηνπο θαη Ξάζρα, ε πξνζσξηλή ιεηηνπξγία εκεξεζίσλ
ζπζζηηίσλ γηα άπνξνπο δεκφηεο.
Άπνξνη δεκφηεο (ν φξνο απηφο αληηθαηαζηάζεθεο απφ ηελ θξάζε «άπνξνη θάηνηθνη»
δπλάκεη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ. 3870/2010) γηα ηε ιήςε ησλ σο άλσ
παξνρψλ είλαη εθείλνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θαηάζηαζε ηελ νπνία ζπληάζζεη ε
Γεκαξρηθή Δπηηξνπή (ηψξα Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή) ηνπ νηθείνπ Ν.Ρ.Α., ε νπνία κπνξεί
λα ιάβεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο άπνξνπο δεκφηεο απφ ηνπο εθεκέξηνπο ησλ Ηεξψλ
Λαψλ ηνπ νηθείνπ Ν.Ρ.Α.
11. Κε βάζε ηελ ππ.αξηζκ. 490/2007 Γλωκνδόηεζε ηνπ Λ..Θ. θαη ην
ππ΄αξ.πξωη.244/16.05.2008 έγγξαθν ηνπ π. εζσηεξηθψλ κε ην νπνίν έγηλε
δεθηή ε ελ ιφγσ γλσκνδφηεζε πξνθχπηεη φηη: επί ηνπ ηεζέληνο εξσηήκαηνο, α) πνηά
ε έλλνηα ησλ φξσλ, «εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο», «έθηαθηε θαη ζνβαξή αλάγθε»,
«νηθνλνκηθή αδπλακία», ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη
Θνηλνηήησλ, β) εάλ είλαη δηάθνξνο ε θαηεγνξία ησλ νηθνλνκηθψο αδπλάησλ πνιηηψλ
θαη ησλ πνιπηέθλσλ, θαηά ηελ άλσ δηάηαμε θαη γ) εάλ είλαη ζσξεπηηθή ή κε ε
ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηελ ίδηα δηάηαμε γηα ηε ρνξήγεζε
ησλ ππ' απηήο πξνβιεπφκελσλ βνεζεκάησλ, ην Λνκηθφ Ππκβνχιην ηνπ Θξάηνπο (Γ'
Ρκήκα) νκφθσλα γλσκνδφηεζε φηη, α) δελ είλαη δπλαηή ε απαξίζκεζε ησλ
πεξηπηψζεσλ, θαζψο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ε
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πεξηπησζηνινγία ησλ θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα εκθαληζζνχλ, β) ε
θαηεγνξία ησλ νηθνλνκηθά αδχλαησλ πνιηηψλ είλαη δηάθνξε απφ απηή ησλ
πνιπηέθλσλ θαη γ) νη πεξηπηψζεηο ησλ «εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ», «ηεο έθηαθηεο»
θαη ηεο «ζνβαξήο αλάγθεο» ηίζεληαη ελαιιαθηηθψο, σο πξνο ηε ζπλδξνκή ηνπο, είηε
σο πξνο ηνπο νηθνλνκηθά αδχλαηνπο, είηε σο πξνο ηνπο πνιχηεθλνπο.
Γηα ηνπο αλωηέξω ζθνπνύο ε Δπηηξνπή Οηθνλνκηθά Αδύλακωλ Πνιηηώλ
(Απόξωλ) εγθξίλεη ηηο αηηήζεηο έληαμεο ζηε ιίζηα ησλ Νηθνλνκηθά Αδχλακσλ
Ξνιηηψλ (Απφξσλ) ηνπ Γήκνπ ε νπνία εγθξίλεη ην θαζεζηψο απνξίαο. Αλά ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα ε Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ιίζηαο κε λέεο
αηηήζεηο.
12. Κε ηελ ππ.αξηζκ 499/2021 Απόθαζε Γεκάξρνπ πεξί νξηζκνχ
Αληηδεκάξρσλ θαη κεηαβίβαζε Αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηδεκάξρνπο.
Έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ :
Πξνηείλεηαη :
Ζ ζύλζεζε ηωλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθά Αδύλακωλ Πνιηηώλ
(Απόξωλ)λα απνηειείηαη από έληεθα (11) κέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη
ηνπ Πξνέδξνπθαη νξίδεηαη λα απνηειείηαη από :
Σέζζεξηο (4) Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηεο ζπκπνιίηεπζεο κε ηνπο
αλαπιεξωηέο ηνπο, νη νπνίνη νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ
Γύν (2) Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηωλ παξαηάμεωλ ηεο αληηπνιίηεπζεο κε
ηνπο αλαπιεξωηέο ηνπο, νη νπνίνη νξίδνληαη κε απόθαζε Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη
Πέληε (5) Γεκόηεο
Ζ ζεηεία ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθά Αδύλακωλ Πνιηηηώλ (Απόξωλ ) ζα
είλαη γηα (2)δύν έηε, (αξρή γελνκέλεο από ηελ ηειεπηαία απόθαζε ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ απνθ. 241/2019).
Ξαξαθαιείζηε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά ηφζν γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο
Νηθνλνκηθά Αδχλακσλ Ξνιηηψλ (Απφξσλ )ηνπ Γήκνπ καο φζν θαη γηα ηνλ νξηζκφ ησλ
κειψλ (ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ) πνπ ζα ηελ απαξηίδνπλ θαζψο θαη γηα ηελ
δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο (αξρήο γελνκέλεο 12/11/2021).
Πξνηείλνληαη :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΣΑΠΗΩΡΖ ΚΑΟΗΑ (ΑΛΑΞΙ.: ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ)
ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΘΝΠΝΙΑ ΑΛΛΑ (ΑΛΑΞΙ.: ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ)
ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ (ΑΛΑΞΙ.: ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ)
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ (ΑΛΑΞΙ.: ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ)
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ (ΑΛΑΞΙ.: ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ)
ΘΑΒΑΘΝΞΝΙΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ (ΑΛΑΞΙ.: ΠΝΟΡΕΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ)

Απφ ηηο ινηπέο δεκνηηθέο παξαηάμεηο πξνηείλνληαη:
Απφ ηελ δεκνηηθή παξάηαμε «ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΩΛ»:
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ (ΑΛΑΞΙ.: ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ)
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Απφ ηελ δεκνηηθή παξάηαμε «Ζ ΞΝΙΖ ΡΖΠ ΘΑΟΓΗΑΠ ΚΑΠ ΛΔΑ
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-ΛΔΑ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΖ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΞΑΟΑΡΑΜΖ»:
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΗΩΑΛΛΖΠ (ΑΛΑΞΙ.: ΑΚΞΑΡΕΖ ΠΝΦΗΑ)
Απφ ηελ δεκνηηθή παξάηαμε «ΙΑΪΘΖ ΠΠΞΔΗΟΩΠΖ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ»:
ΞΔΟΟΑΘΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ (ΑΛΑΞΙ.: ΞΔΡΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ)
Απφ ηελ δεκνηηθή παξάηαμε «ΞΝΙΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑ ζπλεξγαζία-ζχλζεζεπξννπηηθή»:
ΓΗΝΓΔΛΖ-ΚΞΗΕΑ ΗΩΑΛΛΑ (ΑΛΑΞΙ.: ΒΙΑΣΝΞΝΙΝ ΗΙΗΑΓΑ)
Απφ ηνπο αλεμαξηήηνπο Γεκ. Ππκβνχινπο:
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ (ΑΛΑΞΙ.: ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ)
Αθνινχζσο έιαβαλ ηνλ ιφγν δηάθνξνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη νη νπνίνη εμέθξαζαλ ηηο
απφςεηο ηνπο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο πνπ θαηεγξάθεζαλ αλαιπηηθά ζηα πξαθηηθά ηεο
Ππλεδξηάζεσο.
Θαηφπηλ απηνχ ν Ξξφεδξνο έζεζε ην φιν ζέκα ζε ςεθνθνξία σο εηζήρζε θαη κε ηηο
θαηαηεζείζεο γηα ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πξνηάζεηο θαη θάιεζε ην Πψκα λα
απνθαζίζεη ζρεηηθά.



Νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θ.θ. Ξ.Γξεηδειηάο, Γ.Αλαγλψζηνπ θαη Ξ.Ιαδαξίδεο
δήισζαλ «παξψλ» θαηά ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία.

Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ φια ηα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία, θαη
είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 75 παξ. 1ε θαη 93 ηνπ Λ. 3463/2006, απηέο ησλ
άξζξσλ 65, 67, 69 θαη 70 ηνπ Λ. 3852/2010, φπσο ηζρχνπλ, θαζψο θαη απηέο








Ρνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 2690/99 (ΦΔΘ 45/Α΄/99)
Ρνπ άξζξνπ 13 παξ. 2 ηνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ (αξηζ. 25/2011 απφθαζε Γ.Π.)
Ρσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 1ε ηνπ Λ. 3463/2006 (Θψδηθαο Γήκσλ θαη
Θνηλνηήησλ) θαη απηέο ηνπ άξζξνπ 202 παξ. 2 ηνπ ηδίνπ Λφκνπ
Ρεο ππ΄αξ. 173/2004 Ξξάμεσο ηνπ Η΄Ρκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ
Ρεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Λ. 3801/2009
Ρεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ. 3870/2010
Ρελ ππ΄αξηζκ. 490/2007 Γλσκνδφηεζε ηνπ Λ.Π.Θ. θαη ην ππ΄αξ. πξση.
244/16.05.2008 έγγξαθν ηνπ π. Δζσηεξηθψλ
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ

Α.

Δγθξίλεη, γηα ηνπο ζην ζθεπηηθφ ηεο παξνχζαο αλαθεξφκελνπο ιφγνπο, ηελ

επαλαζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Νηθνλνκηθά Αδχλακσλ Ξνιηηψλ (Γεκνηηθήο
Δπηηξνπήο Απφξσλ) ζηνλ Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, νξίδνληαο ηα
ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε απηήο σο αθνινχζσο:
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1. ΠΡΟΔΓΡΟ: ΣΑΠΗΩΡΖ ΚΑΟΗΑ (ΑΛΑΞΙ.: ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ)
2. ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: ΘΝΠΝΙΑ ΑΛΛΑ (ΑΛΑΞΙ.: ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ)
3. ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ (ΑΛΑΞΙ.: ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ)
4. ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ (ΑΛΑΞΙ.: ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ)
5. ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ (ΑΛΑΞΙ.: ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ)
6. ΘΑΒΑΘΝΞΝΙΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ (ΑΛΑΞΙ.: ΠΝΟΡΕΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ)
7. ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ (ΑΛΑΞΙ.: ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ)
8. ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΗΩΑΛΛΖΠ (ΑΛΑΞΙ.: ΑΚΞΑΡΕΖ ΠΝΦΗΑ)
9. ΞΔΟΟΑΘΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ (ΑΛΑΞΙ.: ΞΔΡΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ)
10. ΓΗΝΓΔΛΖ-ΚΞΗΕΑ ΗΩΑΛΛΑ (ΑΛΑΞΙ.: ΒΙΑΣΝΞΝΙΝ ΗΙΗΑΓΑ)
11. ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ (ΑΛΑΞΙ.: ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ)

Β. Οξίδεη ηελ δηάξθεηα ζεηείαο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Απφξσλ κέρξη ηέινπο ηεο
ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηφδνπ, ήηνη κέρξη 31/12/2023.

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 14/2022.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ

ΗΩΑΛΛΖ ΟΤΣΑΚΠΑΗΓΖ

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Γεσξγακιήο Ιχζζαλδξνο
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
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
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Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο
Πεξεηάθεο Ληθφιανο
Γθνχκα Γαλάε-Δχα
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Ξαπαινπθά Δπηπρία
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή Πνθία
Γνχιαο Αιέμαλδξνο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ

Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεξηθή Γηαλνκή.:
-

Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο
Γ/λζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο /Ρκήκα Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκνζίσλ Πρέζεσλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
Γεκ. Ππκβνχινπο, κέιε Δπηηξνπήο
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