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Από ηα Ξξαθηηθά ηεο από 21.10.2020
ηαθηηθήο (δηεμαρζείζαο κέζσ ηειεδηάζθεςεο)
Ππλεδξίαζεο Λν. 12/2020 ηνπ Γ.Π. ηνπ
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο,
ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην παξαθάησ ζέκα:


ΘΔΚΑ: «πδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ηεο δωξεάλ κεηαθνξάο από ηνλ Γήκν
θνηηεηώλ-θαηνίθωλ ηεο πόιεο από θαη πξνο ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα
πνπ θνηηνύλ, θαηόπηλ αηηήκαηνο ηωλ Γεκ. πκβνύιωλ θ.θ. Αι.Γνύια,
Η.Οπζηακπαζίδε, Δπη.Παπαινπθά θαη Π.Ιαδαξίδε»

Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
Ππλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1
ηεο ΞΛΞ πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, ησλ αξηζ. 40 θαη 163
εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. θαζώο θαη ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 ηεο ΘΑ Γ1α/ΓΞ.νηθ.
55821/20-9-2020 ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία από ηελ
δηαζπνξά ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 ζήκεξα ζηηο 21.10.2020, εκέξα Σεηάξηε θαη
ώξα 7 κ.κ., ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση. 22734/16-10-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε
(Αξ. Ξξόζθιεζεο 12/2020) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνύ θ. Ιύζζαλδξνπ Γεσξγακιή, πνπ
δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη επηδόζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθό ζε
θάζε Πύκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ
ησλ Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο Σαιθεδόλαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 67
παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»).
O Γήκαξρνο : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξόεδξνο : ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ (ζην 1ν, 4ν θαη 5ν ζέκα ηεο Ζ.Γ.)
Ν Ξξνεδξεύζαο: ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΔΚΟΓΗΑΛΛΖ, Αληηπξόεδξνο Γ.. (ζην 2ν, 3ν
θαη 6ν-12ν ζέκα ηεο Ζ.Γ.)
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
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 Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ,
ηεξώληαο ηα πξόρεηξα πξαθηηθά απηνύ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ Γηνηθεηηθνύ,
κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010
«Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 33 κειώλ ήηαλ 32 παξόληεο
θαη 1 απώλ, σο αθνινύζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ
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

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

Πεκεηώλεηαη όηη από ηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ απνύζα ε Ξξόεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
Θνηλόηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θα Παλαγηώηα Αγνξαζηνύ, ελώ ήηαλ παξώλ ν Ξξόεδξνο
ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλόηεηαο Λ. Σαιθεδόλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο.



Κε ηε ζύκθσλε γλώκε όισλ ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ Πώκαηνο ην 4ν θαη 5ν ζέκα
ηεο Ζ.Γ. πξνηάρζεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ πξώηα κεηαμύ ησλ ζεκάησλ απηήο, ελώ
γηα ηα ινηπά ζέκαηα ηεξήζεθε ε ζεηξά κε ηελ νπνία απηά είραλ εγγξαθεί ζηελ
Ζ.Γ. ηεο Ππλεδξίαζεο.

Πξνζειεύζεηο-Απνρωξήζεηο :

 Ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. θ. Ι.Γεσξγακιήο απνρώξεζε από ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηε
ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. Γηα ην ππόινηπν ηεο
Ππλεδξίαζεο πξνήδξεπζε, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 69 παξ. 2 ηνπ Λ.
3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.Π. θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο.
 Ν Γεκ. Πύκβνπινο θ. Λ.Αλαληάδεο απνρώξεζε από ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Ν Γεκ. Πύκβνπινο θ. Σ.Γξεηδειηάο απνρώξεζε από ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Νη Γεκ. Πύκβνπινη θ.θ. Η.Εαραξηάδεο θαη Α.Γνύιαο απνρώξεζαλ από ηε Ππλεδξίαζε
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 7νπ ζέκαηνο ηεο
Ζ.Γ..
 Ν Γεκ. Πύκβνπινο θ. Γ.Θαξαβίαο απνρώξεζε από ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε
θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
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Απνπζίεο :
Ν Γεκνηηθόο Πύκβνπινο θ. Σ.Ρνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο απνπζίαδε δηθαηνινγεκέλα,
έρνληαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξόεδξν ηνπ Γ.Π..

Ν θ. Ξξόεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειώλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ζην 1ν
ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.

Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Ξαξαηάμεσλ όξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ
ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ
ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθώο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή
θαη ηνπο εηδηθνύο αγνξεηέο πνπ επηζπκνύλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.

1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ν θ. Ξξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 1ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο έζεζε
ππόςε ηνπ Πώκαηνο ην ππ΄αξηζκ. εηζ. πξση. 22184/9-10-2020 έγγξαθν αίηεκα ησλ
Γεκ. Ππκβνύισλ θ.θ. Αι.Γνύια, Η.Νπζηακπαζίδε, Δπη.Ξαπαινπθά θαη Ξ.Ιαδαξίδε, ην
νπνίν έρεη σο εμήο:
Γσξεάλ κεηαθνξά από ην Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο θνηηεηώλθαηνίθσλ ηεο πόιεο από θαη πξνο ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα όπνπ θνηηνύλ.
Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο
νηθνγέλεηέο ηνπο είλαη ν ηξόπνο κεηαθίλεζεο από θαη πξνο ηα παλεπηζηεκηαθά
ηδξύκαηα όπνπ θνηηνύλ. Ν πξνβιεκαηηζκόο εληείλεηαη ζε πεξηόδνπο όπσο απηή πνπ
δηαλύνπκε, θαζώο ε παλδεκία ηνπ Covid-19, εθηόο ησλ νηθνλνκηθώλ δπζθνιηώλ πνπ
έρεη επηθέξεη ζε θάζε ιατθή νηθνγέλεηα, έρεη δεκηνπξγήζεη επηπιένλ κεγάιε
αλαζθάιεηα ζε ζρέζε κε ηηο κεηαθηλήζεηο κε ηα Κέζα Καδηθήο Κεηαθνξάο θαη ηηο
πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο. Θαζεκεξηλά θπθινθνξνύλ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο
εηθόλεο από αζθπθηηθά γεκάηα ΚΚΚ, εηδηθά θαηά ηηο ώξεο αηρκήο, όπσο λσξίο ην
πξσί πνπ νη πεξηζζόηεξνη πνιίηεο κεηαβαίλνπλ ζηηο εξγαζίεο ηνπο.
Ξξνθαλώο δελ είλαη αξκνδηόηεηα νύηε θαη ππνρξέσζε ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο λα
δώζεη ιύζε ζε απηό ην πξόβιεκα. Γηα ηε ιύζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο απαηηνύληαη
πξνζιήςεηο πξνζσπηθνύ, αγνξά νρεκάησλ, πύθλσζε ησλ δξνκνινγίσλ ζηα ΚΚΚ θαη
ππνρξέσζε γηα δηεπθνιύλζεηο ζηηο ώξεο πξνζέιεπζεο θαη απνρώξεζεο από ηνπο
εξγνδόηεο.
Ξαξά ηαύηα, ζε όπνην βαζκό κπνξεί ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε κε παξέκβαζή ηεο λα
βειηηώζεη ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ πνιηηώλ, νθείιεη λα ην θάλεη. Θαη εηδηθά όηαλ
θάπνηα πξσηνβνπιία έρεη σο ζηόρν ηελ εμππεξέηεζε θνηλσληθώλ νκάδσλ, όπσο είλαη
ε ζπνπδάδνπζα λενιαία, απνθηά αθόκα κεγαιύηεξε αμία.
Πεηξά γεηηνληθώλ καο Γήκσλ ήδε – θαη νξηζκέλνη επί ζεηξά εηώλ – πινπνηνύλ
πξνγξάκκαηα δσξεάλ κεηαθνξάο θνηηεηώλ κέζσ ηεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο από
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θαη πξνο ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα. Κεηαμύ απηώλ νη Γήκνη Ζξαθιείνπ,
Ακαξνπζίνπ, Ξεύθεο-Ιπθόβξπζεο, Αραξλώλ, Φπιήο θ.ά. Ωο εθ ηνύηνπ, ππάξρεη ηόζν
ε θαηαγεγξακκέλε εκπεηξία θαη επηηπρία ηεο δξάζεο, όζν θαη ε πξνζδνθία θη από
ηνπο θαηνίθνπο ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο Σαιθεδόλαο γηα αλάινγε
πξσηνβνπιία θαη από ην Γήκν καο, ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ε θαζεκεξηλή κεηαθίλεζε
ησλ θνηηεηώλ καο.
Ρν πξώην βήκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο είλαη ε ιήςε απόθαζεο από ην
δεκνηηθό ζπκβνύιην βάζεη ηεο νπνίαο ζα δειώλεηαη ε πνιηηηθή βνύιεζε θαη ε
πξόζεζε λα πξνρσξήζεη ν Γήκνο καο ζε απηή.
Πηε ζπλέρεηα, απηό πνπ πξνηείλνπκε είλαη ε επξεία δεκνζηνπνίεζε ηεο απόθαζεο
ζηελ πόιε θαη ε πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο από ηνπο θνηηεηέο-θαηνίθνπο
κε ειεθηξνληθέο αηηήζεηο (ζα αλαθέξνπλ δηεύζπλζε θαηνηθίαο, ζρνιή θαη έηνο
θνίηεζεο), δηαδηθαζία πνπ αλ αθνινπζεζεί ζσζηά ζα καο εμαζθαιίζεη ηε γλώζε,
ρσξίο ππνζέζεηο θαη ακθηβνιίεο, ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ ελδηαθεξόκελσλ
θνηηεηώλ θαη ησλ παλεπηζηεκηαθώλ ηδξπκάησλ, γηα ηα νπνία εθδειώλεηαη δήηεζε.
Δλλνείηαη πσο ε δηαδηθαζία ζα επαλαιακβάλεηαη κε ηελ έλαξμε θάζε αθαδεκατθνύ
έηνπο.
Πηόρνο πξέπεη λα είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηώλ -θαηά πξνηεξαηόηεηα -γηα ηα
παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα γηα ηα νπνία ζα εθδεισζεί ε κεγαιύηεξε δήηεζε.
Πεκεησηένλ πσο ζε δηεξεπλεηηθή επηθνηλσλία πνπ είρακε κε γεηηνληθνύο καο Γήκνπο,
ε εηθόλα πνπ καο παξνπζηάζηεθε είλαη πσο ε παξνρή απηή ραίξεη ηεξάζηηαο
αληαπόθξηζεο από ηνπο θνηηεηέο.
Αθνύ νινθιεξσζεί ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα ε δηαδηθαζία εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο ζα είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε ηηο ξεαιηζηηθέο αλάγθεο θαη λα
θαζνξίζνπκε κε λέα απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνλ αξηζκό ησλ
ιεσθνξείσλ πνπ ζα απαηηεζνύλ (ν Γήκνο καο δηαζέηεη σο γλσζηόλ ηξία ιεσθνξεία
), ηηο ώξεο ησλ δξνκνινγίσλ, ηελ αθεηεξία, ηηο ζηάζεηο, ηηο δηαδξνκέο πνπ ζα
αθνινπζεζνύλ θαη όια ηα ζρεηηθά. Ρν γεγνλόο πσο απηή ηε ζηηγκή ηα καζήκαηα
γίλνληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εμ απνζηάζεσο, καο δίδεη ζρεηηθή άλεζε ρξόλνπ γηα
ηε ζσζηή πξνεηνηκαζία ηνπ εγρεηξήκαηνο.
Ρέινο, νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζα πξέπεη, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δξάζεο, λα
εμαζθαιίζνπλ όιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο πνπ βάζεη ηεο λνκνζεζίαο απαηηνύληαη
(από ηηο Ππγθνηλσλίεο Αζελώλ ΝΑΠΑ Α.Δ., ηελ ηξνραία, ηνπο Γήκνπο πνπ ζα δηαζρίδεη
ε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία θαηά ηα δξνκνιόγηά ηεο, ηα Ξαλεπηζηήκηα, εθόζνλ ην
ιεσθνξείν εηζέξρεηαη εληόο ησλ γεσγξαθηθώλ ηνπο νξίσλ ).
Θαινύκε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην όπσο ζπκθσλήζεη κε ηα αλσηέξσ.
Αθνινύζσο ηνλ ιόγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί
αγνξεηέο απηώλ θαζώο θαη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απόςεηο, ηηο
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.




Ν Γήκαξρνο θ. Η.Βνύξνο γλσζηνπνίεζε όηη ζα ππάξμεη ζπλεξγαζία ησλ
ηεζζάξσλ αηηνύλησλ Γεκ. Ππκβνύισλ κε ην Απηνηειέο Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο
ηνπ Γήκνπ γηα ηελ δηακόξθσζε κηαο θόξκαο κε ηα αληίζηνηρα πεδία πνπ ζα
ζπκπιεξώλεηαη δηαδηθηπαθά από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνηηεηέο-θαηνίθνπο
ηνπ Γήκνπ θαη ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη όιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο
(ζρνιή όπνπ θνηηνύλ, ηόπνο θαηνηθίαο θιπ.) πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζνύλ ηα
δξνκνιόγηα ησλ ιεσθνξείσλ.
Ν επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΩΛ» θ. Αξ.
Βαζηιόπνπινο δήηεζε λα ζπκπιεξσζεί ε απόθαζε κε ηελ απαίηεζε ηνπ
Γήκνπ από ηελ θπβέξλεζε λα δνζεί έλα ηέινο ζηνλ ζπλσζηηζκό ησλ πνιηηώλ
ζηα ΚΚΚ, λα ππάξμεη πύθλσζε ησλ δξνκνινγίσλ ησλ αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ
θαη λα γίλεη αλαζρεδηαζκόο ηεο Γεκνηηθήο Ππγθνηλσλίαο.
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Ν επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ» θ. Ξ.Γξεηδειηάο
πξόηεηλε ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ελ ζπλερεία
ππνβνιή αηηήκαηνο πξνο ηνλ ΝΑΠΑ θαη ηνπο ζπλαξκόδηνπο θνξείο (ΠΡΑΠ
θιπ.) γηα ηελ δξνκνιόγεζε ιεσθνξείσλ πνπ ζα εμππεξεηνύλ ηνπο θνηηεηέοθαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ ζηελ κεηαθίλεζή ηνπο από θαη πξνο ηα παλεπηζηεκηαθά
ηδξύκαηα πνπ θνηηνύλ.

Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξόεδξνο έζεζε ηελ πξόηαζε ησλ
ηεζζάξσλ Γεκ. Ππκβνύισλ θαη απηήλ ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ», σο
αλσηέξσ αλαθέξνληαη, ζε ςεθνθνξία ελώπηνλ ηνπ Πώκαηνο.


πέξ ηεο πξόηαζεο ησλ ηεζζάξσλ Γεκ. Ππκβνύισλ ςήθηζαλ είθνζη νθηώ



Θαηά ηεο αλσηέξσ πξόηαζεο θαη ππέξ απηήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ

(28) Γεκ. Πύκβνπινη.

ΚΑΕΗ», ςήθηζαλ νη Γεκ. Πύκβνπινη θ.θ. Ξ.Γξεηδειηάο θαη Γ.Αλαγλώζηνπ.

Κεηά ηαύηα, ην Γ.Π. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηηο δύν ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο, ηα
ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ θαη :


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

θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ
[28 ΤΠΔΡ -2 ΘΑΣΑ (θαη ππέξ ηεο β΄πξόηαζεο]
Γειώλεη ηελ πνιηηηθή βνύιεζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη ηελ πξόζεζε λα
πξνρσξήζεη ν Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο ζηελ δσξεάλ κεηαθνξά
ησλ θνηηεηώλ-θαηνίθσλ ηεο πόιεο από θαη πξνο ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα πνπ
θνηηνύλ
Δγθξίλεη ηελ επξεία δεκνζηνπνίεζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο ζηελ πόιε θαη ε
πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο από ηνπο θνηηεηέο-θαηνίθνπο κε ειεθηξνληθέο
αηηήζεηο (ζα αλαθέξνπλ δηεύζπλζε θαηνηθίαο, ζρνιή θαη έηνο θνίηεζεο), δηαδηθαζία
πνπ αλ αθνινπζεζεί ζσζηά ζα εμαζθαιίζεη ζην Γήκν ηε γλώζε, ρσξίο ππνζέζεηο θαη
ακθηβνιίεο, ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ ελδηαθεξόκελσλ θνηηεηώλ θαη ησλ
παλεπηζηεκηαθώλ ηδξπκάησλ, γηα ηα νπνία εθδειώλεηαη δήηεζε. Δλλνείηαη πσο ε
δηαδηθαζία ζα επαλαιακβάλεηαη κε ηελ έλαξμε θάζε αθαδεκατθνύ έηνπο.
Πηόρνο πξέπεη λα είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηώλ -θαηά πξνηεξαηόηεηα -γηα ηα
παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα γηα ηα νπνία ζα εθδεισζεί ε κεγαιύηεξε δήηεζε.
Πεκεησηένλ πσο ζε δηεξεπλεηηθή επηθνηλσλία πνπ ππήξμε κε γεηηνληθνύο Γήκνπο, ε
εηθόλα πνπ παξνπζηάζηεθε είλαη πσο ε παξνρή απηή ραίξεη ηεξάζηηαο αληαπόθξηζεο
από ηνπο θνηηεηέο.
Αθνύ νινθιεξσζεί ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα ε δηαδηθαζία εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο ν Γήκνο ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηηο ξεαιηζηηθέο αλάγθεο θαη λα
θαζνξίζεη κε λέα απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ αξηζκό ησλ ιεσθνξείσλ
πνπ ζα απαηηεζνύλ (ν Γήκνο δηαζέηεη σο γλσζηόλ ηξία ιεσθνξεία), ηηο ώξεο ησλ
δξνκνινγίσλ, ηελ αθεηεξία, ηηο ζηάζεηο, ηηο δηαδξνκέο πνπ ζα αθνινπζεζνύλ θαη
όια ηα ζρεηηθά. Ρν γεγνλόο πσο απηή ηε ζηηγκή ηα καζήκαηα γίλνληαη ζηελ
πιεηνςεθία ηνπο εμ απνζηάζεσο, δίδεη ζην Γήκν ζρεηηθή άλεζε ρξόλνπ γηα ηε
ζσζηή πξνεηνηκαζία ηνπ εγρεηξήκαηνο.
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Ρέινο, νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζα πξέπεη, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δξάζεο, λα
εμαζθαιίζνπλ όιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο πνπ βάζεη ηεο λνκνζεζίαο απαηηνύληαη
(από ηηο Ππγθνηλσλίεο Αζελώλ ΝΑΠΑ Α.Δ., ηελ Ρξνραία, ηνπο Γήκνπο πνπ ζα δηαζρίδεη
ε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία θαηά ηα δξνκνιόγηά ηεο, ηα Ξαλεπηζηήκηα, εθόζνλ ην
ιεσθνξείν εηζέξρεηαη εληόο ησλ γεσγξαθηθώλ ηνπο νξίσλ).


Κεηά ηε ιήςε ηεο παξνύζαο ζα ππάξμεη ζπλεξγαζία ησλ ηεζζάξσλ
αηηνύλησλ Γεκ. Ππκβνύισλ κε ην Απηνηειέο Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο ηνπ
Γήκνπ γηα ηελ δηακόξθσζε κηαο θόξκαο κε ηα αληίζηνηρα πεδία πνπ ζα
ζπκπιεξώλεηαη δηαδηθηπαθά από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνηηεηέο-θαηνίθνπο
ηνπ Γήκνπ θαη ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη όιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο
(ζρνιή όπνπ θνηηνύλ, ηόπνο θαηνηθίαο θιπ.) πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζνύλ ηα
δξνκνιόγηα ησλ ιεσθνξείσλ.

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 98/2020.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ

ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΧΣΟΤ

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Ξαπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Σξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Ξαληειήο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Ξαλαγηώηεο
Πεξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Ξαπαινπθά Δπηπρία

7

Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή Πνθία
Γνύιαο Αιέμαλδξνο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεύζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ

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

Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεξηθή Γηαλνκή :
-

Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Δπηηξνπή Γεκνηηθήο Ππγθνηλσλίαο (ππόςε Ξξνέδξνπ θ. Δκκ. Θεκέιε)
Γξαθείν Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο
Αληηδήκαξρν Ρερληθώλ πεξεζηώλ
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ
Αληηδήκαξρν Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Ρερληθώλ πεξεζηώλ
Γ/λζε Νηθ. πεξεζηώλ
Γ/λζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκνζίσλ Πρέζεσλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ
Θνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Λ.Φ.-Λ.Σ.
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