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ΘΔΚΑ: «Δπηθαηξνπνίεζε Πξαθηηθνύ Οηθνλνκηθά Αδύλακσλ Πνιηηώλ 
(Απόξσλ) πνπ αθνξά ην πεξηερόκελν ηεο αίηεζεο πνπ ππνβάιινπλ νη 
ππνςήθηνη σθεινύκελνη πξνο έληαμε ζην Θνηλ. Παληνπσιείν – ίηηζε θαηά 
ην έηνο 2023 θαζώο θαη ησλ θξηηεξίσλ-δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκίζνπλ»  
 
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
Ππλεδξίαζε ζήκεξα ζηηο 14.12.2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 7.30 κ.κ. ζηnλ 
αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ Ξλεπκαηηθνχ Θέληξνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο (Ληθ. Ρξππηά 45) 
ιφγσ ηερληθνχ πξνβιήκαηνο ζηελ αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηνπ πξψελ θηηξίνπ 
ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη 
Ιαραλά) θαη κε δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ρψξνπ Ππλεδξηάζεσλ, ήηνη ηνπ 
Ξαγθφζκηνπ Ξνιηηηζηηθνχ Ηδξχκαηνο Διιεληζκνχ Γηαζπνξάο (Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ.), χζηεξα απφ 
ηελ αξηζ. πξση. 29745/9-12-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο 20/2022) 
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  ηνπ Λ. 3852/2010 
(«Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 
4555/18 («Θιεηζζέλεο Η»). 

O Γήκαξρνο : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
Ν Ξξφεδξνο : ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ 
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ΑΠΟΠΑΚΑ 
Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 14.12.2022 
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 21/2022 ηνπ 
Γ.Π. ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Σαιθεδφλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην 
παξαθάησ ζέκα: 

Βαζκφο Αζθαιείαο : Αδηαβάζκεην 
Σξφλνο Γηαηήξεζεο: Πην δηελεθέο 
Βαζκφο Ξξνηεξαηφηεηαο: Θαλνληθφ  
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Ν Γξακκαηέαο : ΗΩΑΛΛΖ ΟΤΣΑΚΠΑΗΓΖ (απφ ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο 
κέρξη ην 2ν ζέκα ηεο Ζ.Γ.). 
Ν Γξακκαηέαο: ΑΘΑΛΑΗΟ ΙΔΘΘΑ (απφ ην 2ν ζέκα ηεο Ζ.Γ. κέρξη θαη ην πέξαο 
ηεο Ππλεδξίαζεο). 

 
 
 

ΤΛΘΔΖ  ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ  ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
 
 

ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ  

ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ  ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  

ΞΑΞΑΘΩΠΡΑ ΑΛΘΖ  

ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ  

ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ  

ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

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 

ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ                                              

ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ  

ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  

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 25 παξφληεο 
θαη 8 απφληεο, σο αθνινχζσο: 
 
 

ΓΖΚΑΡΥΟ :   ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 

 

          ΠΑΡΟΛΣΔ                                                          ΑΠΟΛΣΔ ________ 
    

Σάθαο Ζιίαο                                                            Παπαθώζηα Αλζή  

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο                                          Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο  

Θνζθνιέηνο σηήξηνο                                            Αλαληάδεο Ληθόιανο 
Κπεξδέζεο ππξίδσλ                                            Θαιακπόθεο Ησάλλεο 

Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο                                       Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο  

Θνπηζάθεο  Κηραήι                                               εξεηάθεο Ληθόιανο  

Θνπεινύζνο  Υξήζηνο                                           Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 

Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο                                        Παπαινπθά  Δπηπρία  
Ληάηζεο  Θσλζηαληίλνο   

Δκκαλνπήι Γαλάε  

Γξεηδειηάο Παληειήο  

Γξεηδειηάο Υξήζηνο  

Ιαδαξίδεο Πέηξνο  
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Σνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Υαξάιακπνο  

Σνκπνύινγινπ  Θσλζηαληίλνο  

Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο  

Γθνύκα  Γαλάε-Δύα  

Εαραξηάδεο Ησάλλεο  

Γεσξγακιήο  Ιύζζαλδξνο                                              

Γξακκέλνο ππξίδσλ  

Θαξαβίαο Γεώξγηνο  

Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο  

Ιέθθαο Αζαλάζηνο 

Αιεθξαγθή νθία  

Γνύιαο Αιέμαλδξνο 

 
 
Πξνζειεύζεηο-Απνρσξήζεηο : 

 

 Νη θ.θ. Θ.Ρνκπνχινγινπ θαη Ζι.Ράθαο πξνζήιζαλ ζηε Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε 

θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ κνλαδηθνχ ζέκαηνο Δ.Ζ.Γ. 

 Νη θ.θ. Ξ.Γξεηδειηάο θαη Σξ.Γξεηδειηάο απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 Νη θ.θ. Ι.Γεσξγακιήο, Π.Γξακκέλνο θαη Γ.Θαξαβίαο απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε 

κεηά ηε ζπδήηεζε επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 Νη θ.θ. Θ.Ληάηζεο θαη Η.Νπζηακπαζίδεο απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 Ζ θ. Γ.Δκκαλνπήι θαη ν θ. Ξ.Ιαδαξίδεο απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηε 

ζπδήηεζε επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 Νη θ.θ. Σ.Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο, Θ.Ρνκπνχινγινπ θαη Ξ.Αζαλαζφπνπινο 

απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε επί ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 Ζ θ. Π.Αιεθξαγθή απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη 

πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 

 

Απνπζίεο :  

Νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θ.θ. Α.Ξαπαθψζηα, Αξ.Βαζηιφπνπινο, Γ.Αλαγλψζηνπ, 

Λ.Πεξεηάθεο, Α.Θσλζηαληηλίδεο θαη Δ.Ξαπαινπθά απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο 

ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π.. 
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Ν Ξξφεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζην 

10ν   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.  

 

10ν  ΘΔΚΑ Ζ.Γ.  

 
Ν θ. Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 10ν  Θέκα ηεο Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη 
κε βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 26709/8-12-2022 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 
Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο/Ρκήκαηνο Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην 
Πψκα, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:  
 
Θχξηε Γήκαξρε, 
Θπξίεο θαη Θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, 
 
ΘΔΚΑ: «Δπηθαηξνπνίεζε Πξαθηηθνύ ησλ Οηθνλνκηθά Αδύλακσλ 
Πνιηηώλ(Απόξσλ) πνπ αθνξά ην πεξηερνκέλνπ ηεο αίηεζεο πνπ 
ππνβάιινπλ νη ππνςήθηνη σθεινύκελνη πξνο έληαμε ζην Θ.Παληνπσιείν – 
ίηηζε θαηά ην έηνο 2023 (κε θσδηθό ΟΠ 5003609 ) θαζώο θαη ησλ 
θξηηεξίσλ - δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ». 
 
 

1. Κε ηελ απόθαζε κε αξ.πξ.5120/7-4-2017( ΑΓΑ:ΩΙΦΗ7Ι7-7ΦΛ) 
ηεο Δηδηθήο  πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ. Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο, 
εληάρζεθε ε πξάμε «ΓΟΚΖ ΗΣΗΖ ΘΑΗ ΘΟΗΛΩΛΗΘΟΤ 
ΠΑΛΣΟΠΩΙΔΗΟΤ ΓΖΚΟΤ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ» κε 
θσδηθφ ΟΠ 5003609,ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο «Ξξνψζεζε ηεο 
Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Θαηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο θαη Γηαθξίζεσλ - 
Γηαζθάιηζε ηεο Θνηλσληθήο Ππλνρήο» ηνπ Δ.Ξ. «Αηηηθή» 2014-2020. Θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνο 2017-2018 μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ ΘΝΗΛΩΛΗΘΝ 
ΞΑΛΡΝΞΩΙΔΗΝ –ΠΡΡΗΠΖΠ ζηνλ Γήκν Λ.Φηιαδέιθεηαο-Λ.Σαιθεδφλαο,  
ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο Ξεξηθέξεηαο (εηδηθήο 
ππεξεζίαο δηαρείξηζεο )θαη νξίζηεθε φηη νη ππνςήθηνη σθεινχκελνη πξνο 
έληαμε ζην επηδνηνχκελν πξφγξακκα δελ κπνξνχλ λα δηθαηνχληαη αγαζά 
απφ ην Θ.Ξαληνπσιείν – Πίηηζε εθφζνλ είλαη δηθαηνχρνη ηνπ ΡΔΒΑ  ζην 
πιαίζην ρξεκαηνδφηεζεο ηεο απφ ην Δ.Θ.Ρ. αιιά ζηελ πξνζπάζεηα 
ζηήξημεο ησλ νηθνλνκηθά αδχλακσλ ζπκπνιηηψλ καο, νη ππνςήθηνη πξνο 
έληαμε ζην πξφγξακκα δσξεάλ δηαλνκήο ηξνθίκσλ νη νπνίνη είλαη 
δηθαηνχρνη ηνπ Ρακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο (ΡΔΒΑ-
Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο ιηθήο Ππλδξνκήο), 
ζα κπνξνχζαλ θαη εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο έληαμεο θαη ηα 
θξηηήξηα αμηνιφγεζεο λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ 
σθεινπκέλσλ ηνπ Θνηλσληθνχ Ξαληνπσιείνπ ηεο Θ.Δ.ΓΛΦ-Λ.Σ..κε ηελ 
έλαξμε ηεο λέαο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ . 
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    2.    Κε ηελ ππ΄αξηζκ.289/2017 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  
εγθξίζεθαλ θαη θαζνξίζηεθαλ ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα – πξνϋπνζέζεηο 
έληαμεο ζην ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΔΦΑΡΚΟΓΖ ΣΖ ΓΟΚΖ ΠΑΡΟΥΖ ΒΑΗΘΩΛ 
ΑΓΑΘΩΛ ΘΟΗΛΩΛΗΘΟΤ ΠΑΛΣΟΠΩΙΔΗΟΤ –ΤΗΣΗΟ ΓΖΚΟΤ 
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ θαη ζηήξημεο εππαζψλ νκάδσλ θαηνίθσλ ηνπ  
Γήκνπ, θαη εγθξίζεθε ν Δζσηεξηθόο Θαλνληζκόο Ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ΠΑΛΣΟΠΩΙΔΗΟΤ & ΤΗΣΗΟΤ ΣΟΤΓΖΚΟΤ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ- 
Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ (κε θσδηθό ΟΠ 5003609). 
Ζ ππεξεζία παξέιαβε γηα ην έηνο 2022 αηηήζεηο ελδηαθεξνκέλσλ πξνο 
έληαμή ηνπο ζηηο Θνηλσληθέο Γνκέο ηνπ Γήκνπ (Θ.ΠΑΛΣΟΠΩΙΔΗΟ- ΗΣΗΖ 
)θαη αθνύ πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία (ζπιινγήο, 
δηαινγήο, θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο, ησλ αηηεκάησλ) νη Θνηλσληθνί Ιεηηνπξγνί ηνπ 
Γήκνπ θαη ησλ Γνκψλ καδί κε ηελ ππεχζπλε έξγνπ θ. Εσίηζα Ξαιιηνχδε, 
αμηνινγήζεθαλ φιεο νη αηηήζεηο θαη ζε νξηζκέλεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη Θνηλσληθέο 
Έξεπλεο φπνπ απηφ θξίζεθε αλαγθαίν ή δεηήζεθαλ πξφζζεηα ζηνηρεία απφ ηνπο 
αηηνχληεο.  
Θαηφπηλ απνθαζίζηεθε ε νξηζηηθή θαηάζηαζε ησλ αηηήζεσλ θαη ε δηαβίβαζή φζσλ 
δελ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα έληαμε ζην πξφγξακκα (είηε 
νηθνλνκηθά , είηε θνηλσληθά ή θάπνησλ  ηδηαίηεξσλ ιφγσλ, είηε ιφγσ  έιιεηςεο 
δηθαηνινγεηηθψλ θ.ι.π.) λα ζπδεηεζνχλ ζηελ Δπηηξνπή ησλ Νηθνλνκηθά Αδχλακσλ 
Ξνιηηψλ πνπ νξίζηεθε κε ηελ ππ.αξηζκ. 14/2022 απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
γηα ηελ νξηζηηθή θαηάηαμε ή επαλεμέηαζε ή κε έληαμε απηψλ θαη ελ ζπλερεία ε 
απνζηνιή φισλ πξνο ςήθηζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, θαζψο θαη ηελ παξαπνκπή 
φζσλ δελ πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο ζηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε ηνπ 
Γήκνπ. 
Νη ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη δηαβηβάζηεθαλ φια ηα ζρεηηθά 
πξνο ςήθηζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έγθξηλε-επηθχξσζε ηνπο πίλαθεο ησλ θάζεσλ 
(Α΄Β΄Γ΄&Γ΄)ηεο Γνκήο Θνηλσληθφ Ξαληνπσιείνπ-Πίηηζεο  γηα ην έηνο 2022. 
Γηα ην έηνο 2023 ε πξνκήζεηα ησλ ηξνθίκσλ γηα ηνπο σθεινχκελνπο θαη ησλ δχν 
Θνηλσληθψλ Ξαληνπσιείσλ (Γήκνπ θαη Θνηλσθεινχο Δπηρ/ζεο ) επαλαζρεδηάζηεθε 
απφ ην Γήκν θαη πξνηάζεθε λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ νλνκαζηηθψλ επηηαγψλ νη 
νπνίεο ζα δηαλέκνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ησλ Θνηλσληθψλ Ξαληνπσιείσλ νη νπνίνη ζα 
έρνπλ εληαρζεί ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ σθεινπκέλσλ γηα ην έηνο 2023. 

                Δλ φςεη  ηεο έλαξμεο ππνβνιήο λέσλ αηηήζεσλ γηα ηελ έληαμε ησλ ελδηαθεξφκελσλ θαηά ηελ  
Γηάξθεηα ηνπ  έηνπο 2023 ζηηο Θνηλσληθέο  Γνκέο  ηφζν ηνπ Γήκνπ φζν θαη ηεο Θνηλσθεινχο 
Δπηρείξεζεο, νη ππεχζπλνη ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ  ηνπ ΓΛΦΛΣ θαη ηεο ΘΔΓΛΦΛΣ 
επεμεξγάζηεθαλ  
ην πεξηερφκελν ηεο απφ θνηλνχ  ηεο Αίηεζεο  Έληαμεο  ησλ ελδηαθεξφκελσλ ππνςεθίσλ θαη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ,  έρνληαο ππφςε  θαη ηελ ζχκθσλε γλψκε ησλ 
 εθάζηνηε επηηξνπψλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα σο άλσ ζέκαηα . 
Νη αηηήζεηο πνπ πξφθεηηαη λα  ππνβάινπλ νη ελδηαθεξφκελνη γηα ην έηνο 2023, (ζρέδηα 
ησλ νπνίσλ επηζπλάπηνληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 
εηζήγεζεο ), ζα ζπλνδεχνληαη ζχκθσλα θαη κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ 
Θνηλσληθψλ Ξαληνπσιείσλ. 

Σα δηθαηνινγεηηθά  πνπ αλαθέξνληαη γηα ην Θνηλσληθό Παληνπσιείν είλαη ηα θάησζη :   
 Γηθαηνχρνη ησλ Θνηλσληθψλ Γνκψλ είλαη: Θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ, κε θξηηήξην 

έληαμεο ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα πνπ είλαη 1 άηνκν :5.000€, 2άηνκα : 
6.000 € , 3άηνκα :7.000€ ,4 άηνκα : 8.000€ θαη 5άηνκα θαη άλσ : 10.000€ θαη 
ζα ζπλεθηηκψληαη ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηα φισλ ησλ ελειίθσλ πνπ δνπλ καδί 
κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ θνξνινγηθψλ ηνπο δειψζεσλ (εθθαζ. Δ1) .  
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Δπίζεο ζα ιακβάλνληαη ππφςε ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε , θνηλσληθά 
πξνβιήκαηα , ε αλεξγία, πξνβιήκαηα πγείαο θαη αλαπεξίεο, κνλνγνλετθέο, 
πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο.  

 Νη ελήιηθεο πνπ δηακέλνπλ ζηελ ίδηα  θαηνηθία έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο κηαο 
κφλν αίηεζεο θαη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά. 

 Λνηθνθπξηά κε έλα (1) ή δχν(2) κέιε έρνπλ δηθαίσκα επηινγήο κηαο κφλν 
δνκήο (Θ. Ξαληνπσιείν ή Πίηηζε ). 

 Θα εμαηξνχληαη απφ ηελ έληαμή ηνπο ζην Θνηλσληθφ Ξαληνπσιείν ππνςήθηνη 
ζην εθθαζαξηζηηθφ ησλ νπνίσλ εκθαλίδνληαη εηζνδήκαηα απφ ηφθνπο 
θαηαζέζεσλ. Δπίζεο ζα εμαηξνχληαη νη ππνςήθηνη πνπ ζα εκθαλίδνπλ ζηελ 
θνξνινγηθή ηνπο δήισζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα απνθηήζεθαλ θαηά ηελ 
δηάξθεηα αλεξγίαο ηνπο.   

 Ζ ζπλνιηθή θνξνινγεηέα αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ λνηθνθπξηνχ δελ 
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ζην ζχλνιν ηεο ην πνζφ ησλ 90.000€ γηα ην 
κνλνπξφζσπν λνηθνθπξηφ , πξνζαπμεκέλε θαηά 15.000 επξψ γηα θάζε 
πξφζζεην κέινο.  

 Νη δηθαηνχρνη έρνπλ ππνρξέσζε λα παξαιακβάλνπλ ηα πξντφληα νη ίδηνη ή ηα 
δεισκέλα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο εκεξνκελίεο 
δηαλνκήο. Πε πεξίπησζε αδπλακίαο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ηελ ππεξεζία , 
δηαθνξεηηθά ράλνπλ ηελ ηξέρνπζα δηαλνκή. Δπηπιένλ , δηθαίσκα ρξήζεο 
εμνπζηνδφηεζεο έρνπλ κία (1) θνξά ην ρξφλν. 

 Νη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ΡΔΒΑ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ εληαία 
Γνκή « Θ.Ξαληνπσιείν-Πίηηζε « πνπ εδξεχεη επί ησλ νδψλ Καξαζψλνο 26 
Λ.Σαιθεδφλα , ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ΞΔΞ. ΑΡΡΗΘΖΠ 
2014-2020. 
Ν Γήκνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε ζα νξίζεη ηνλ θνξέα 
ζηνλ νπνίν ζα εληαρζεί ν σθεινχκελνο ηνπ Θνηλσληθνχ Ξαληνπσιείνπ 
(Γήκνο – Θνηλσθειή Δπηρείξεζε ). 

 Νη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη γηα άλσ απφ κηα δνκή παξνρήο ζπκπιεξψλνπλ 
μερσξηζηή αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κηα θνξά.    

 Ζ ππεξεζία δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί θαη νίθνλ θνηλσληθή έξεπλα γηα ηελ 
δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ θαη δηεξεχλεζε ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, θαζψο θαη 
ηνλ επαλέιεγρν ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 Νη ελήιηθεο  πνπ δηακέλνπλ ζηελ ίδηα θαηνηθία έρνπλ ην δηθαίσκα ππνβνιήο 
κηαο αίηεζεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά αθνξνχλ φια ηα ελήιηθα κέιε ηνπ 
λνηθνθπξηνχ. 

 Κε ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε φισλ ησλ ππνρξεσηηθψλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο  θαη  ησλ πξφζζεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
απαηηνχληαη. 

  Δπίζεο, νη ελδηαθεξφκελνη πξνο έληαμε νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ νπνηνδήπνηε άιιν 
ζηνηρείν ηνπο δεηεζεί απφ ηηο Θνηλσληθέο Ιεηηνπξγνχο ησλ δνκψλ, ην νπνίν θξίλεηαη 
ζεκαληηθφ γηα ηε δηακφξθσζε πιεξέζηεξεο εηθφλαο ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο 
θαηάζηαζεο ηνπ αηηνχληνο θαη ηεο νηθνγέλεηαο. 

 Πηελ Αίηεζε – πεχζπλε Γήισζε αλαθέξνληαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κε ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο,  ζπκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία 
ηνπ/ηεο αηηνχληνο/ζαο θαη ησλ κειψλ ηνπ/ηεο θαη θαηφπηλ  ππνγξάθεηαη εθφζνλ έρνπλ 
ζπλαηλέζεη ζηα αθφινπζα:      
1 ) Ππλαηλψ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ κνπ, απνθιεηζηηθά θαη κφλν, γηα ην ζθνπφ 
ηεο  αμηνιφγεζεο ηνπ αηηήκαηφο κνπ.  

                         2 ) Ππλαηλψ ζηε δηελέξγεηα θνηλσληθήο έξεπλαο θαη ζε θαη’ νίθνλ επηζθέςεηο απφ 
Θνηλσληθνχο Ιεηηνπξγνχο  ηνπ  Γήκνπ Λ.Φ- Λ.Σ. γηα επηηφπηα επαιήζεπζε ηεο ζχλζεζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ 
δηαβίσζεο  ηνπ λνηθνθπξηνχ κνπ,   θαζψο θαη λα θαηαζέζσ επηπιένλ έγγξαθα ηπρφλ κνπ δεηεζνχλ. 
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  3) Γεζκεχνκαη λα ελεκεξψζσ ηελ ππεξεζία ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο νηθνλνκηθήο, εξγαζηαθήο ή                         
    νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζήο κνπ. 
 4) Απνδέρνκαη θαη ζα αληαπνθξίλνκαη ζε ζρεηηθή εηδνπνίεζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εμαηνκηθεπκέλεο   
πξνζέγγηζεο, φπσο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο θαζνδήγεζεο θ.ν.θ. απφ εμεηδηθεπκέλνπο ππαιιήινπο 
ηεο Θνηλσληθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο –Λ. Σαιθεδφλαο               Ωο πεξίνδνο ππνβνιήο 
ησλ αηηήζεσλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα έληαμε ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ   σθεινπκέλσλ γηα ην έηνο 
2023 πξνηάζεθε ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01/11/2022 έσο 20/11/2022.Δπίζεο, νη αηηήζεηο πνπ ζα 
θαηαηεζνχλ κεηά ην πέξαο ηεο πξναλαθεξφκελεο εκεξνκελίαο, ζα εμεηαζηνχλ ζε επφκελν ρξφλν πνπ ζα 
νξίζεη ε ππεξεζία. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο αηηήκαηνο γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία δνκή, ηα 
δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη κία θνξά. 
Θαηά ηελ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ησλ αηηήζεσλ, ε θνηλσληθή ιεηηνπξγφο ηνπ ΓΛΦΛΣ πνπ επηβιέπεη ηελ 
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεχζπλε θνηλσληθή ιεηηνπξγφ ηνπ επηδνηνχκελνπ 
πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ «Γνκή Ξαξνρήο Βαζηθψλ Αλαγθψλ: Θνηλσληθφ Ξαληνπσιείν – Ππζζίηην» ηελ 
ππεχζπλε ηεο Γνκήο νη νπνίνη ειέγρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίδνληαη σο πξνο ηελ γλεζηφηεηα θαη 
ηελ εγθπξφηεηα ηνπο ψζηε νη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ λα κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Θνηλσθειή Δπηρείξεζε ηεο Θ.Ιεηηνπξγνχ. 
Πηελ ζπλέρεηα, ζα νξίδεηαη ν θνξέαο ζηνλ νπνίν ζα εληαρζεί ν σθεινχκελνο (Γήκνο ή Θνηλσθειήο 
Δπηρείξεζε) θαζψο θαη ν ηφπνο παξαιαβήο ησλ παξνρψλ ηνπ Θνηλσληθνχ Ξαληνπσιείνπ απφ ηηο θνηλσληθέο 
ιεηηνπξγνχο ηνπ ΓΛΦΛΣ θαη ηεο ΘΔΓΛΦΛΣ. 
 Γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ αηηήζεσλ πνπ αμηνινγνχληαη πξνο έληαμε ζηηο θνηλσληθέο δνκέο 
ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο , νη Θνηλσληθνί Ιεηηνπξγνί θαη νη ππεχζπλνη έξγνπ νη νπνίνη 
επηβιέπνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαξηίδνπλ ηνλ πίλαθα ησλ πξνο έγθξηζε ππνςεθίσλ, 
ησλ απνξξηπηέσλ θαη φζσλ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ θνηλσληθήο έξεπλαο, θαη ηελ δηαβηβάδνπλ ζηελ Δπηηξνπή 
Νηθνλνκηθά Αδχλακσλ Ξνιηηψλ γηα γλσκνδφηεζή ηνπο θαη απφ ην Γ.Π.ηεο Θνηλσθεινχο  θαη ελ ζπλερεία 
πξνο έγθξηζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ. Ρν Θνηλσληθφ Ξαληνπσιείν γηα ην έηνο 2023 εθηηκάηαη 
φηη ζα εμππεξεηεί 300 λνηθνθπξηά θαη ε Γνκή Πίηηζεο 15Ν, γηα ηα νπνία έρνπλ πξνγξακκαηηζζεί θαη νη 
αλάινγεο πνζφηεηεο πξνκήζεηαο ηξνθίκσλ, νη νπνίεο ζα δηαλέκνληαη κέζσ νλνκαζηηθψλ δηαηαθηηθψλ γηα ην 
Θνηλσληθφ Ξαληνπσιείν θαη γηα Πίηηζε αλάινγεο κεξίδεο ζηνπο σθεινχκελνπο .Πηελ ζπλέρεηα ελεκεξψζεθε 
ε Δπηηξνπή Νηθνλνκηθά Αδχλακσλ Ξνιηηψλ γηα ηα σο άλσ θαη γλσκνδνηεί ππέξ γηα ηα σο άλσ θξηηήξηα 
ζχκθσλα κε ην ππ. αξηζκ. 5/2022 Πξαθηηθό ηεο θαη δηαβηβάδεη ην ζέκα πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 
γηα επηθχξσζή ηνπο. 
Παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα επηθπξώζεη-εγθξίλεη  ην Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο ησλ 
Οηθνλνκηθά Αδύλακσλ Πνιηηώλ όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα έληαμεο –αμηνιόγεζεο ησλ 
ππνςήθησλ σθεινπκέλσλ πξνο έληαμε ζην Θ.ΠΑΛΣΟΠΩΙΔΗΟ-ΗΣΗΖ θαη ηα θξηηήξηα –
δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ, γηα ην έηνο 2023 (κε θσδηθό 
ΟΠ5003609)όπσο αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο. 

 
 
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 εηζάγεηαη 
ζε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ Πψκαηνο.  
 

 Νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Γ.Δ.Γθνχκα θαη Η.Εαραξηάδεο δήισζαλ «παξψλ» θαηά 
ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία. 

 
 
Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία 
ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη : 
 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο») 
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 Σελ απόθαζε κε αξ.πξ.5120/7-4-2017( ΑΓΑ :ΩΙΦΗ7Ι7-7ΦΛ) ηεο 
Δηδηθήο  πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ. Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο, εληάρζεθε ε 
πξάμε «ΓΟΚΖ ΗΣΗΖ ΘΑΗ ΘΟΗΛΩΛΗΘΟΤ ΠΑΛΣΟΠΩΙΔΗΟΤ ΓΖΚΟΤ 
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ» κε θσδηθφ ΝΞΠ 5003609,ζηνλ Άμνλα 
Ξξνηεξαηφηεηαο «Ξξνψζεζε ηεο Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Θαηαπνιέκεζε ηεο 
Φηψρεηαο θαη Γηαθξίζεσλ - Γηαζθάιηζε ηεο Θνηλσληθήο Ππλνρήο» ηνπ Δ.Ξ. 
«Αηηηθή» 2014-2020. 

 Ρηο αξηζ. 14/2022, 25/2022, 55/2022, 90/2022 θαη ηηο πξνεγνχκελεο 
ζρεηηθέο απνθάζεηο Γ.Π. 

 Ρνπο πίλαθεο σθεινπκέλσλ/λνηθνθπξηψλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην Θ. 

Ξαληνπσιείν θαη ζηε Γνκή Πίηηζεο ηνπ ΓΛΦ-ΛΣ. 

 Ρα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο έληαμεο ζην πξφγξακκα  
 Ρελ Θνηλσληθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε αηηήζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ 

απφ ηνπο σθεινχκελνπο βάζεη Θνηλσληθψλ Θξηηεξίσλ. 

 Ρν απφ 6/12/2022 θαη κε αξηζ. 5/2022 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αδχλακσλ 
Ξνιηηψλ.  
 
 

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΩΛΑ 

 
 

Δπηθπξώλεη-εγθξίλεη  ην αξηζ. 5/2022 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Νηθνλνκηθά Αδχλακσλ Ξνιηηψλ φζνλ 
αθνξά ηα θξηηήξηα έληαμεο –αμηνιφγεζεο ησλ ππνςήθησλ σθεινπκέλσλ πξνο έληαμε ζην 
Θ.ΠΑΛΣΟΠΩΙΔΗΟ-ΗΣΗΖ θαη ηα θξηηήξηα –δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ, γηα ην έηνο 
2023 (κε θσδηθφ ΝΞΠ5003609), φπσο αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθφ ηεο παξνχζεο. 

 
 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό   100/2022. 

Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..          Ο ΑΘΖΑ ΘΑΘΖΘΟΛΣΑ ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ.. 

 

ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ                        ΑΘΑΛΑΗΟ ΙΔΘΘΑ 

 

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ.. 

 
Ράθαο Ζιίαο 

Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο 
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ 

Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο 
Θνπηζάθεο  Κηραήι 

Θνπεινχζνο  Σξήζηνο 
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 

Γθνχκα Γαλάε-Δχα 
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Εαραξηάδεο Ησάλλεο 
Γνχιαο Αιέμαλδξνο 

 

 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 

                                                           Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 

Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο                      

Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ                                ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ 

  

Ιεβαληή Δκκαλνιία 

 
 
 
 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή :  
 

- Γ/λζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο/Ρκήκα Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο 
- Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Αληηδήκαξρν Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Απη. Γξ.Δπηθνηλσλίαο & Γεκ. Πρέζεσλ 
- Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ  
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