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ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 9/2020 ηνπ Γ.Π.

ηνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο-Λ.Σαιθεδφλαο,
ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην παξαθάησ ζέκα:


Δ.Ζ.Γ. ΘΔΚΑ: «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ
ζεξηλνχ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ ηνπ Γήκνπ,
θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο “Ιατθή πζπείξσζε Λ.Φ.Λ.Υ.”»
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
Ππλεδξίαζε (θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10
παξ. 1 ηεο ΞΛΞ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020) θαζψο θαη ησλ
αξηζ. 40 θαη 163 εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ) ζην θηίξην ηνπ Ξαγθφζκηνπ Ξνιηηηζηηθνχ
Ηδξχκαηνο Διιεληζκνχ Γηαζπνξάο (Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ.) επί ησλ νδψλ Γεθειείαο 152 &
Αηηαιείαο 2-Λέα Φηιαδέιθεηα, (ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ Λ.
Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» σο εμεηαζηηθνχ θέληξνπ γηα ηηο Ξαλειιήληεο
εμεηάζεηο), ζήκεξα ζηηο 24.6.2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 7 κ.κ., χζηεξα απφ
ηελ αξηζ. πξση. 13154/19-6-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο 7/2020)
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 : 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 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 31 παξφληεο
θαη 2 απφληεο, σο αθνινχζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεσξγακιήο Ιχζζαλδξνο
Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Παπαθψζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο σηήξηνο
Κπεξδέζεο ππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεψξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινχζνο Υξήζηνο
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθφιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπφθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Παληειήο
Γξεηδειηάο Υξήζηνο
Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο

Παπαινπθά Δπηπρία
Αιεθξαγθή νθία
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Ιαδαξίδεο Πέηξνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Σνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο
Σνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο
εξεηάθεο Ληθφιανο
Γθνχκα Γαλάε-Δχα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Γνχιαο Αιέμαλδξνο
Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο

Πεκεηψλεηαη φηη απφ ηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ απνχζα ε Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
Θνηλφηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θα Παλαγηψηα Αγνξαζηνχ, ελψ ήηαλ παξψλ ν Ξξφεδξνο
ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλφηεηαο Λ. Σαιθεδφλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο.

Πξνζειεχζεηο-Απνρσξήζεηο :

 Ν Γήκαξρνο θ. Η.Βνχξνο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 15νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
 Ν θ. Θ.Κπίγαιεο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ
ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
 Ν θ. Α.Βαζηιφπνπινο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο
θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
 Ν θ. Λ.Αλαληάδεο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε κεηά ηελ ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία
επί ηνπ 7νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
 Ν θ. Θ.Ληάηζεο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηελ ζπδήηεζε θαη ηελ
ςεθνθνξία επί ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
 Νη θ.θ. Ξ.Γξεηδειηάο θαη Σ.Γξεηδειηάο απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηελ
ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
 Ν θ. Γ.Θαξαβίαο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη
πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 15νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
 Νη θ.θ. Η.Θαιακπφθεο θαη Θ.Ρνκπνχινγινπ απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 16νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
 Ν θ. Α.Ιέθθαο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη
πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 17νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
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Απνπζίεο :
Νη Γεκνηηθέο Πχκβνπινη θ.θ. Δ.Ξαπαινπθά θαη Π.Αιεθξαγθή απνπζίαδαλ 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
1o ζέκα Δθηφο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, ην νπνίν θαηά πιεηνςεθία ην Γ.Π., κε ςήθνπο 15
ΞΔΟ, 13 ΘΑΡΑ θαη 1 «ΞΑΟΩΛ», θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 7 ηνπ
Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο ηζρχεη, ζπκθψλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ.

1ν ΘΔΚΑ Δ.Ζ.Γ.
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. εηζεγνχκελνο ην 1ν Θέκα Δ.Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο
έζεζε ππφςε ηνπ Πψκαηνο ην απφ 24/6/2020 ειεθηξνληθφ έγγξαθν ηεο δεκνηηθήο
παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λ.Φ.-Λ.Σ.» ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ
ζεξηλνχ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν έρεη
σο εμήο:
Θχξηε Γήκαξρε, θχξηε Ξξφεδξε
Ζ Ιατθή Ππζπείξσζε δεηάεη λα εηζαρζεί θαη λα ζπδεηεζεί εθηφο Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο
ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 24/6 ην ζέκα:

«Σνπνζέηεζε θαη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ επί ηεο
πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ Θεξηλνχ πξφγξακκαηνο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο
παηδηψλ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο -Λ. Υαιθ/λαο»
Πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ ζνβαξφ δήηεκα πνπ ζέζακε θαη ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ,
φπνπ ε Γεκνηηθή Αξρή απνθάζηζε ηελ αθχξσζή ηνπ θαη ηνλ κεδεληζκφ ηεο
ζρεηηθήο πίζησζεο κε κφλε αξλεηηθή ςήθν απηή ηεο Ιατθήο πζπείξσζεο.
Όκσο ε ηνπνζέηεζε ηεο Ιατθήο πζπείξσζεο ππέξ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο
ηνπ ζεξηλνχ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο αληηζηνηρεί ζηα
ιατθά ζπκθέξνληα, αλάγθεο θαη αγσλίεο δεθάδσλ νηθνγελεηψλ θαη φρη ε πιεηνςεθία
πνπ δηακνξθψζεθε ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή.
Ζ επίθιεζε ηνπ covid-19 εθ κέξνπο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο είλαη έσιε θαη
πξνζρεκαηηθή, ζε κηα θάζε πνπ έρνπλ αλνίμεη ζρνιεία, παηδηθνί ζηαζκνί, παηδηθέο
ραξέο, γηα λα κε κηιήζνπκε γηα ην πσο πξνρσξνχλ θπβέξλεζε-επηρεηξεκαηίεο ζην
άλνηγκα ηνπ ηνπξηζκνχ.
Αλ ππάξρεη ηέηνηα αλεζπρία γηαηί δελ θέξλεηε σο ζπδήηεζε ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο
ηνπ ζεξηλνχ camp, ηελ απνθέληξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ; Ξνηεο είλαη νη
ελέξγεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ηελ εηθφλα ηεο Γεθειείαο, ηελ εμφθζαικε απνπζία
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ζηνηρεησδψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ζε ηφπνπο δνπιεηάο θαη καγαδηά, γηα ηελ ελίζρπζε
ησλ απνςηισκέλσλ Γνκψλ Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο ζηελ πεξηνρή;;
Θαη ηέινο πάλησλ ηη δηέμνδν πξνηείλεηε ζηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο γνλείο, πνιινί εθ
ησλ νπνίσλ έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηήζεη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο αδείαο ηνπο; Ή απνηειεί
ππεχζπλε ζέζε πξνο φθεινο ηεο δεκφζηαο πγείαο λα ζηαινχλ καδηθά ηα παηδηά ζε
παππνχδεο θαη γηαγηάδεο πνπ ζίγνπξα απνηεινχλ ηηο θαη εμνρήλ εππαζείο νκάδεο πνπ
πξέπεη λα πξνζηαηεχζνπκε;
Πε φηη αθνξά ζην επηρείξεκα πνπ αθνχζηεθε ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, φηη ηα ίδηα
θάλνπλ θαη άιινη φκνξνη Γήκνπ, απηφ απιψο επηβεβαηψλεη φηη ε Γεκνηηθή Αξρή
ΘΗΛΑΙ-ΛΓ ζην Γήκν καο είλαη εμίζνπ αληηιατθή κε ηηο δεκνηηθέο αξρέο ηεο ΛΓ θαη ηνπ
ΠΟΗΕΑ πνπ επηθαιείηαη.
Πηελ πξαγκαηηθφηεηα ε Γεκνηηθή Αξρή θάλεη φηη θαη ε θπβέξλεζε ηεο ΛΓ. Πην φλνκα
ηεο παλδεκίαο ζέινπλ λα πεξηθφςνπλ αθφκε θαη ηα ειάρηζηα πνπ άθεζαλ φξζηα ε
θπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ θαη νη πξνεγνχκελνη. Ωξάξηα, ζπκβάζεηο, ζπληάμεηο, κηζζνί,
δηθαηψκαηα φια ζηνλ πξνθξνχζηε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ.
Όπσο νκνινγεί ε έθζεζε εζφδσλ-εμφδσλ πνπ ππνβάιιεη ε Γεκνηηθή Αξρή γηα ην Α
ηξίκελν ηνπ 2020, νη πεξηθνπέο γίλνληαη γηαηί «ε ρψξα (sic..) έρεη δεζκεπζεί λα

κεδελίζεη έσο ηέινο ηνπ έηνπο ηηο ιεμηπξφζεζκεο δαπάλεο ησλ θνξέσλ Γεληθήο
Θπβέξλεζεο , θαζψο θαη φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ην Γεληθφ Ινγηζηήξην δεηάεη ε
απνπιεξσκή ησλ δαπαλψλ λα γίλεηαη εληφο 21 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο.»

Κε ιίγα ιφγηα θφςηε μαλά θαη μαλά. Θαη ηη έξρεζηε ζήκεξα λα θφςεηε; Ρα ειάρηζηα
πνπ δίλεη ν δήκνο ζηα παηδηά ησλ νηθνγελεηψλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, αθφκα θαη απηά
ηα 10.000 πνπ είραηε εγγξάςεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ρελ ίδηα ζηηγκή πνπ απφ ηα
200.000€ θαη πιένλ ηεο έθηαθηεο επηρνξήγεζεο γηα ηελ παλδεκία δελ πεξηζζεχεη
ηίπνηα ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ην πξφγξακκα κε φξνπο αζθάιεηαο βξέζεθαλ νη
ηξφπνη γηα απ’ επζείαο αλαζέζεηο αξηζηεξά θαη δεμηά ζε ηδηψηεο.
Ζ Ιατθή πζπείξσζε πξνηείλεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα απνξξίςεη ηηο
αηηηάζεηο θαη ηα πξνζρήκαηα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη λα πάξεη απφθαζε
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζεξηλνχ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγηθήο
απαζρφιεζεο κε ηελ ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ.
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.
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ην ζέκα, σο ηέζεθε
απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λ.Φ.-Λ.Σ.», ζε
ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ Πψκαηνο.


πέξ ηνπ αηηήκαηνο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λ.Φ.-Λ.Σ.»
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ελ ζέκαηη πξνγξάκκαηνο ςήθηζαλ νη Γεκ.
Πχκβνπινη θ.θ. Α.Βαζηιφπνπινο, Γ.Αλεκνγηάλλεο, Θ.Ληάηζεο, Η.Θαιακπφθεο,
Γ.Δκκαλνπήι,
Σ.Γξεηδειηάο,
Σ.Ρνκπνχινγινπ,
Θ.Ρνκπνχινγινπ,
Ξ.Αζαλαζφπνπινο, Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνχκα, Η.Εαραξηάδεο, Α.Γνχιαο θαη
Η.Νπζηακπαζίδεο (ζχλνιν 14).
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Θαηά ηνπ αλσηέξσ αηηήκαηνο θαη ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο

ςήθηζαλ νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Ι.Γεσξγακιήο, Ζι.Ράθαο, Π.Γξακκέλνο,
Γ.Θαληαξέιεο, Α.Ξαπαθψζηα, Π.Θνζθνιέηνο, Π.Κπεξδέζεο, Γ.Θαξαβίαο,
Κ.Θνπηζάθεο, Σ.Θνπεινχζνο, Ξ.Γξεηδειηάο, Γ.Αλαγλψζηνπ, Ξ.Ιαδαξίδεο,
Αζ.Ιέθθαο θαη Αλ.Θσλζηαληηλίδεο (ζχλνιν 15).

Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ην ππνβιεζέλ αίηεκα ηεο δεκνηηθήο
παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λ.Φ.-Λ.Σ.», ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη :


Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 παξ. 1 θαη 67 παξ. 7 ηνπ Λ. 3852/10
(«Θαιιηθξάηεο»), φπσο νη ηειεπηαίεο ηζρχνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο
απφ ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4555/18 («Θιεηζζέλεο Η»)

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ
(14 ΤΠΔΡ-15 ΘΑΣΑ)
Απνξξίπηεη ην αίηεκα ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λ.Φ.-Λ.Σ.»
ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη θέηνο ηνπ ζεξηλνχ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγηθήο
απαζρφιεζεο παηδηψλ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο (camp),
δεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ δηελεξγεζείζα ςεθνθνξία απηφ δελ ζπγθέληξσζε ηελ
απαηηνχκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 96 παξ. 4 ηνπ Λ. 3463/06 θαη απηέο ηνπ
άξζξνπ 67 παξ. 10 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηζρχεη, απφιπηε πιεηνςεθία επί ησλ
παξφλησλ (29) θαηά ηελ ςεθνθνξία κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ (ήηνη 15
ςήθνπο).

Ζ απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ 51/2020.
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

6

Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Θαξαβίαο Γεψξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινχζνο Σξήζηνο
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο
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

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
Δληεηαικέλν Γεκ. Πχκβνπιν επί ζεκάησλ Αζιεηηζκνχ θ. Ππ.Κπεξδέζε
Γ/λζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο/Ρκήκα Αζιεηηζκνχ
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκ. Πρέζεσλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
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