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ΘΔΚΑ: «Δπηθύξωζε δεθαηεζζάξωλ (14) ωθεινπκέλωλ  από ην Θνηλωληθό 
Παληνπωιείν ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ ζην Θνηλ. Παληνπωιείν ηεο Γνκήο ιόγω ιήμεο 
έληαμήο ηνπο ζην ΣΔΒΑ (Γ΄ θάζε)»  
 
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
Ππλεδξίαζε ζήκεξα ζηηο 14.12.2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 7.30 κ.κ. ζηnλ 
αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Ξλεπκαηηθνύ Θέληξνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο (Ληθ. Ρξππηά 45) 
ιόγσ ηερληθνύ πξνβιήκαηνο ζηελ αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ πξώελ θηηξίνπ 
ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη 
Ιαραλά) θαη κε δηαζεζηκόηεηαο ηνπ ελαιιαθηηθνύ ρώξνπ Ππλεδξηάζεσλ, ήηνη ηνπ 
Ξαγθόζκηνπ Ξνιηηηζηηθνύ Ηδξύκαηνο Διιεληζκνύ Γηαζπνξάο (Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ.), ύζηεξα από 
ηελ αξηζ. πξση. 29745/9-12-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε (Αξ. Ξξόζθιεζεο 20/2022) 
ηνπ Ξξνέδξνπ απηνύ θ. Γεκεηξίνπ Θαληαξέιε, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Γήκνπ θαη επηδόζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθό ζε θάζε Πύκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ 
θ. Γήκαξρν θαη ζηνπο  Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Γεκ. Θνηλνηήησλ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο Σαιθεδόλαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 67  ηνπ Λ. 3852/2010 
(«Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»), όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 
4555/18 («Θιεηζζέλεο Η»). 

O Γήκαξρνο : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
Ν Ξξόεδξνο : ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ 
Ν Γξακκαηέαο : ΗΩΑΛΛΖ ΟΤΣΑΚΠΑΗΓΖ (από ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο 
κέρξη ην 2ν ζέκα ηεο Ζ.Γ.). 

 
 

   
 
 
 
ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ 
«ΓΗΑΤΓΔΗΑ» ΘΑΗ ΣΖΛ «ΔΦΖΚΔΡΗΓΑ 
ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ» ΣΖΛ ΗΣΟΔΙΗΓΑ 
ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ ΑΣΣΗΘΖ 

 
ΓΖΚΟ 

Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 

 
 

   
Αξ. Απόθαζεο: 99/2022 
 
Αξ. Ξξσηνθόιινπ: 30871/19-12-2022 

Γ/ΛΖ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ 
Σκήκα Τπνζηήξημεο  
Πνιηηηθώλ Οξγάλωλ  

Γξαθείν Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

 
Σαρ. Γ/λζε:   Γεθειείαο 97 
                     143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα 
Πιεξνθνξίεο: Ξιέζζαο Θσλ/λνο 
Σει.: 213-2049085-086, 213-2049000 
FAX:  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              dkantarelis@yahoo.gr 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΠΑΚΑ 
Από ηα Ξξαθηηθά ηεο από 14.12.2022 
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 21/2022 ηνπ 
Γ.Π. ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Σαιθεδόλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην 
παξαθάησ ζέκα: 

Βαζκόο Αζθαιείαο : Αδηαβάζκεην 
Σξόλνο Γηαηήξεζεο: Πην δηελεθέο 
Βαζκόο Ξξνηεξαηόηεηαο: Θαλνληθό  
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Ν Γξακκαηέαο: ΑΘΑΛΑΗΟ ΙΔΘΘΑ (από 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 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 25 παξόληεο 
θαη 8 απόληεο, σο αθνινύζσο: 
 
 

ΓΖΚΑΡΥΟ :   ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 
 
          ΠΑΡΟΛΣΔ                                                          ΑΠΟΛΣΔ ________ 
    

Σάθαο Ζιίαο                                                            Παπαθώζηα Αλζή  

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο                                          Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο  

Θνζθνιέηνο ωηήξηνο                                            Αλαληάδεο Ληθόιανο 
Κπεξδέζεο ππξίδωλ                                            Θαιακπόθεο Ηωάλλεο 

Κπίγαιεο Θωλζηαληίλνο                                       Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο  

Θνπηζάθεο  Κηραήι                                               εξεηάθεο Ληθόιανο  

Θνπεινύζνο  Υξήζηνο                                           Θωλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 

Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο                                        Παπαινπθά  Δπηπρία  
Ληάηζεο  Θωλζηαληίλνο   

Δκκαλνπήι Γαλάε  

Γξεηδειηάο Παληειήο  

Γξεηδειηάο Υξήζηνο  

Ιαδαξίδεο Πέηξνο  

Σνκπνύινγινπ-Ιεωληδόπνπινο Υαξάιακπνο  

Σνκπνύινγινπ  Θωλζηαληίλνο  
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Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο  

Γθνύκα  Γαλάε-Δύα  

Εαραξηάδεο Ηωάλλεο  

Γεωξγακιήο  Ιύζζαλδξνο                                              

Γξακκέλνο ππξίδωλ  

Θαξαβίαο Γεώξγηνο  

Οπζηακπαζίδεο Ηωάλλεο  

Ιέθθαο Αζαλάζηνο 

Αιεθξαγθή νθία  

Γνύιαο Αιέμαλδξνο 

 
 
Πξνζειεύζεηο-Απνρωξήζεηο : 

 

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

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

 Νη θ.θ. Ξ.Γξεηδειηάο θαη Σξ.Γξεηδειηάο απνρώξεζαλ από ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε 

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

 Νη θ.θ. Ι.Γεσξγακιήο, Π.Γξακκέλνο θαη Γ.Θαξαβίαο απνρώξεζαλ από ηε Ππλεδξίαζε 

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

 Νη θ.θ. Θ.Ληάηζεο θαη Η.Νπζηακπαζίδεο απνρώξεζαλ από ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε 

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

 Ζ θ. Γ.Δκκαλνπήι θαη ν θ. Ξ.Ιαδαξίδεο απνρώξεζαλ από ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηε 

ζπδήηεζε επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 Νη θ.θ. Σ.Ρνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο, Θ.Ρνκπνύινγινπ θαη Ξ.Αζαλαζόπνπινο 

απνρώξεζαλ από ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε επί ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 Ζ θ. Π.Αιεθξαγθή απνρώξεζε από ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη 

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

 

 
Απνπζίεο :  

Νη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη θ.θ. Α.Ξαπαθώζηα, Αξ.Βαζηιόπνπινο, Γ.Αλαγλώζηνπ, 

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

ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξόεδξν ηνπ Γ.Π.. 

 
Ν Ξξόεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειώλ, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ζην 9ν   

ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 
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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.  

 

9ν  ΘΔΚΑ Ζ.Γ.  

 
Ν θ. Ξξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 9ν  Θέκα ηεο Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε 
βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 30071/13-12-2022 δηαβηβαζηηθό έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 
Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο/Ρκήκαηνο Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην 
Πώκα, κεηαμύ άιισλ, ηα αθόινπζα:  
 
Θύξηε Γήκαξρε, 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη, 
 
ΘΔΚΑ: Δπηθύξωζε (14) δέθα ηεζζάξωλ ωθεινπκέλωλ  από ην Θνηλωληθό 
Παληνπωιείν ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ ζην Θ.Παληνπωιείν ηεο Γνκήο ιόγω ιήμεο 
έληαμήο ηνπο ζην ΣΔΒΑ (Γ’Φάζε) 
 
    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 «ΓΝΚΖ 
ΠΗΡΗΠΖΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΩΛΗΘΝ ΞΑΛΡΝΞΩΙΔΗΝ ΓΖΚΝ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ» 
κε θσδηθό ΝΞΠ 5003609,ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηόηεηαο «Ξξνώζεζε ηεο Θνηλσληθήο 
Έληαμεο θαη Θαηαπνιέκεζε ηεο Φηώρεηαο θαη Γηαθξίζεσλ - Γηαζθάιηζε ηεο 
Θνηλσληθήο Ππλνρήο» ηνπ Δ.Ξ. «Αηηηθή» 2014-2020. 
Κε ηελ ππ΄αξηζκ.289/2017 απόθαζε Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ  εγθξίζεθαλ θαη 
θαζνξίζηεθαλ ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα – πξνϋπνζέζεηο έληαμεο ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 
ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΖΠ ΓΝΚΖΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΒΑΠΗΘΩΛ ΑΓΑΘΩΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΝ 
ΞΑΛΡΝΞΩΙΔΗΝ –ΠΠΠΗΡΗΝ ΓΖΚΝ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ θαη ζηήξημεο 
εππαζώλ νκάδσλ θαηνίθσλ ηνπ  Γήκνπ, θαη εγθξίζεθε ν Δζσηεξηθόο Θαλνληζκόο 
Ιεηηνπξγίαο ηνπ ΞΑΛΡΝΞΩΙΔΗΝ & ΠΠΠΗΡΗΝ ΡΝΓΖΚΝ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ- 
Λ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ (κε θσδηθό ΝΞΠ 5003609) 
Ζ ππεξεζία παξέιαβε από ηνλ κήλα ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ έσο θαη ην κήλα ΝΘΡΩΒΟΗΝ ηνπ 
έηνπο 2022(ζηαδηαθά),αηηήζεηο ελδηαθεξνκέλσλ πξνο έληαμή ηνπο ζηηο Θνηλσληθέο 
Γνκέο ηνπ Γήκνπ (Θ.ΞΑΛΡΝΞΩΙΔΗΝ- ΠΗΡΗΠΖ ) .Πηελ ζπλέρεηα νινθιεξώζεθε ε 
πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία, ζπιινγήο, δηαινγήο, θαηαγξαθήο θαη αμηνιόγεζεο, ησλ 
αηηεκάησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα έληαμή ηνπο ζηηο Γνκέο από ηηο Θνηλσληθνύο 
Ιεηηνπξγνύο ηνπ Γήκνπ (Ρζηαθαιάθε Καξία-Διέλε, Κπάλνπ Καξία ) θαη ηελ 
ππεύζπλε έξγνπ θ. Εσίηζα Ξαιιηνύδε, όπνπ αμηνινγήζεθαλ όιεο νη αηηήζεηο θαη ζε 
νξηζκέλεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη Θνηλσληθέο Έξεπλεο όπνπ απηό θξίζεθε αλαγθαίν ή 
δεηήζεθαλ πξόζζεηα ζηνηρεία από ηνπο αηηνύληεο.   
Θαηόπηλ απνθαζίζηεθε ε νξηζηηθή θαηάζηαζε ησλ αηηήζεσλ θαη ε δηαβίβαζε όζσλ 
δελ πιεξνύζαλ ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα έληαμε ζην πξόγξακκα (είηε 
νηθνλνκηθά ,είηε θνηλσληθά ή θάπνησλ ηδηαίηεξσλ ιόγσλ ,είηε ιόγσ έιιεηςεο 
δηθαηνινγεηηθώλ θ.ι.π.)λα ζπδεηεζνύλ ζηελ επηηξνπή ησλ Νηθνλνκηθά Αδύλακσλ 
Ξνιηηώλ γηα ηελ θαηάηαμε ή κε απηώλ .Ζ επηηξνπή γλσκνδόηεζε  επί ησλ αηηήζεσλ 
νκόθσλα ηελ έληαμε ή ηελ επαλεμέηαζε –δηεξεύλεζε θάπνησλ αηηήζεσλ ή ηελ κε 
έληαμε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηηο Θνηλσληθέο Γνκέο (ΘΝΗΛΩΛΗΘΝ ΞΑΛΡΝΞΩΙΔΗΝ –  
ΠΗΡΗΠΖ ) , έρνληαο ππόςε : α) Ρηο γλσκνδνηήζεηο ησλ Θνηλσληθώλ Ιεηηνπξγώλ , β)Ρα 
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εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο έληαμεο ζην πξόγξακκα , γ)Ρηο 
Θνηλσληθέο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, θαη απνθάζηζαλ ηελ δηαβίβαζή ηνπο 
πξνο επηθύξσζε ζην Γεκνηηθό Ππκβνύιην σο εμήο: 
1.ηελ Α΄Φάζε ππνβιήζεθαλ ζηελ πεξεζία καο κέζσ θεληξηθνύ Ξξσηνθόιινπ 
ηνπ Γήκνπ γηα ην Θνηλσληθό Ξαληνπσιείν ,ηξηαθόζηεο ζαξάληα (340) αηηήζεηο 
/Λνηθνθπξηά ,(κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έληαμή ηνπο )θαη εγθξίζεθαλ 
ζύκθσλα κε ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα 238 αηηήζεηο /λνηθνθπξηά.                                                                                                                                                        
Πηε Γνκή Πίηηζεο θαηαηέζεθαλ πελήληα νρηώ (58) αηηήζεηο /λνηθνθπξηά θαη 
εγθξίζεθαλ ζαξάληα πέληε (45) Αηηήζεηο /Λνηθνθπξηά κε ζύλνιν σθεινπκέλσλ 
ελελήληα δύν(92) θαη ζύλνιν κεξίδσλ θαζεκεξηλά από ηε ζίηηζε: εθαηόλ ηξηάληα έμη 
(136). 
Tν Γεκνηηθό Ππκβνύιην κε ηηο ππ.αξηζκ. 25/2022 επηθύξσζε ηελ Α΄θάζε  θαη 
ελέθξηλε ηελ έληαμε, επαλέληαμε, δηεξεύλεζε θάπνησλ αηηήζεσλ ,ηελ κε έληαμε 
θάπνησλ αηηήζεσλ ιόγσ  κε εθπιήξσζεο ησλ ζρεηηθώλ θξηηεξίσλ. 
2.ηελ Β΄Φάζε έσο θαη ην κήλα ΗΝΛΗΝ(06/06/2022)θαηαηέζεθαλ κέζσ ηνπ 
Θεληξηθνύ Ξξσηνθόιινπ ηνπ Γήκνπ (26)λέεο αηηήζεηο γηα ην Θνηλσληθό Ξαληνπσιείν 
,(3) ελζηάζεηο θαηόπηλ απόξξηςεο ζηελ Α΄Φάζε, θαη (2) επαλεμεηάζεηο πνπ 
εθθξεκνύζαλ από ηελ Α΄Φάζε : ζπλνιηθά 31 αηηήζεηο πξνο αμηνιόγεζε.  Γηα ηε 
Πίηηζε (7) επηά Λέεο Αηηήζεηο /Λνηθνθπξηά θαη κία (1) έλζηαζε θαηόπηλ απόξξηςεο 
ζηελ Α΄Φάζε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηηο δνκέο. 
                   Δλ ζπλερεία κε ηελ ππ.αξηζκ. 55/2022 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 
Ππκβνπιίνπ επηθπξώζεθεε Β΄Φάζε θαη ελέθξηλε ηελ έληαμε, επαλέληαμε, δηεξεύλεζε 
θάπνησλ αηηήζεσλ ,ηελ κε έληαμε θάπνησλ αηηήζεσλ ιόγσ  κε εθπιήξσζεο ησλ 
ζρεηηθώλ θξηηεξίσλ.  
3. ηελ Γ΄Φάζεέσο ηνλ κήλα Νθηώβξην (11/10/2022)θαηαηέζεθαλ κέζσ ηνπ 
Θεληξηθνύ Ξξσηνθόιινπ ηνπ Γήκνπ (13) λέεο αηηήζεηο γηα ην Θνηλσληθό Ξαληνπσιείν 
,πξνο Αμηνιόγεζε θαη γηα ηελ Γνκή Πίηηζεο  πέληε (5) Λέεο Αηηήζεηο /Λνηθνθπξηά κε 
ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηηο δνκέο . 
 
Κε ηελ ππ αξηζκ.. 90/2022 απόθαζε Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ επηθπξώζεθαλ νη 
αηηήζεηο θαη ελέθξηλαλ έληαμε ,επαλέληαμε, δηεξεύλεζε, κε έληαμε αηηήζεσλ ιόγσ κε 
εθιπήξσζεο ησλ ζρεηηθώλ θξηηεξίσλ. 
 
4.Κε ην ππ. αξηζκ. 26365/08/11/2022 έγγξαθν (κέζσ ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο)ηεο 
Θνηλσληθήο Ιεηηνπξγνύ ηνπ Θ.Ξαληνπσιείνπ ηεο ΘΔΓΛΦΛΣ θ.Κπάλνπ Καξίαο θαη 
επηζπλαπηόκελα έγγξαθα (απόθ.190/2022)ηεο ΘΔΓΛΦΛΣ απνθαζίζηεθε ε 
παξαπνκπή πξνο έληαμε ιίζηαο  14 λέωλ ωθεινπκέλωλ ζην πξόγξακκα θαηά ην 
έηνο 2022ιόγσ ιήμεο ηεο έληαμήο ηνπο ζην ΡΔΒΑ. 
 
 
Κε ην αξηζ. 5/2022 (αξηζ. πξση. 29332/6-12-2022) ε επηηξνπή ησλ Νηθνλνκηθά  
Αδύλακσλ Ξνιηηώλ θαη γλσκνδόηεζε ΝΚΝΦΩΛΑ ηελ έληαμε ησλ (14) δέθα 
ηεζζάξσλ λέσλ σθεινπκέλσλ ζην Θ.Ξαληνπσιείν ηνπ Γήκνπ ιόγσ κε έληαμεο ηνπο 
ζην ΡΔΒΑ θαη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζρεηηθά έγγξαθα ησλ Θ.Ιεηηνπξγώλ θαη ηηο 
απνθάζεηο ηεο ΘΔΓΛΦΛΣ θαζώο θαη ηελ εμαίξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηηο 
Θνηλσληθέο Γνκέο (Θ.ΞΑΛΡΝΞΩΙΔΗΝ-ΠΗΡΗΠΖ),έρνληαο ππόςε ηηο γλσκνδνηήζεηο ησλ 
Θνηλσληθώλ Ιεηηνπξγώλ, ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα ,ηηο πξνϋπνζέζεηο έληαμεο ζην 
πξόγξακκα θαζώο θαη ηηο Θνηλσληθέο Έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ όπσο 
νξίδνληαη θαη ζηνλ Δζσηεξηθό Θαλνληζκό Ιεηηνπξγίαο, θαη ηελ δηαβίβαζή ηνπο πξνο 
έγθξηζε από ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην. 
 
Παξαθαιείζζε όπωο ιάβεηε απόθαζε πεξί  ηεο έληαμεο 14 λέωλ 
ωθεινπκέλωλ ζην Θνηλωληθό Παληνπωιείν θαηά ην έηνο 2022  ιόγω ιήμεο 
έληαμήο ηνπο  ζην ΣΔΒΑ. 
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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. 
 
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξόεδξνο έζεζε ην ζέκα σο εηζάγεηαη 
ζε ςεθνθνξία ελώπηνλ ηνπ Πώκαηνο.  
 
Κεηά ηαύηα, ην Γ.Π. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία 
ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ θαη : 
 

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

 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 θσδηθό ΝΞΠ 5003609,ζηνλ Άμνλα 
Ξξνηεξαηόηεηαο «Ξξνώζεζε ηεο Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Θαηαπνιέκεζε ηεο 
Φηώρεηαο θαη Γηαθξίζεσλ - Γηαζθάιηζε ηεο Θνηλσληθήο Ππλνρήο» ηνπ Δ.Ξ. 
«Αηηηθή» 2014-2020. 

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

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

Ξαληνπσιείν θαη ζηε Γνκή Πίηηζεο ηνπ ΓΛΦ-ΛΣ. 

 Ρα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο έληαμεο ζην πξόγξακκα  
 Ρελ Θνηλσληθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε αηηήζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ 

από ηνπο σθεινύκελνπο βάζεη Θνηλσληθώλ Θξηηεξίσλ. 
 Ρν από 6/12/2022 θαη κε αξηζ. 5/2022 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Αδύλακσλ 

Ξνιηηώλ.  
 
 

θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΩΛΑ 

 
Δγθξίλεη ηελ έληαμε δεθαηεζζάξσλ (14) λέσλ σθεινπκέλσλ ζην Θνηλσληθό 
Ξαληνπσιείν ηνπ Γήκνπ θαηά ην έηνο 2022  ιόγσ ιήμεο έληαμήο ηνπο  ζην ΡΔΒΑ πνπ 
αθνξά ηελ πξάμε «ΓΟΚΖ ΗΣΗΖ ΘΑΗ ΘΟΗΛΩΛΗΘΟΤ ΠΑΛΣΟΠΩΙΔΗΟΤ 
ΓΖΚΟΤ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ- Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ» κε θσδηθό ΝΞΠ 5003609 νηθ. 
έηνπο 2022 (Γ΄ θάζε), ζύκθσλα κε ηα αλαιπηηθώο δηαιακβαλόκελα ζηελ 
εηζήγεζε θαη ηνπο  ζρεηηθνύο πίλαθεο πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνύζα θαη 
απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηήο. 
 
 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό   99/2022. 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί. 
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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 

Θνπεινύζνο  Σξήζηνο 
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 

Γθνύκα Γαλάε-Δύα 
Εαραξηάδεο Ησάλλεο 
Γνύιαο Αιέμαλδξνο 

 

 
 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
                                                           Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 
Ζ πεύζπλε Γηεθπ/ζεσο                      
Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ                                ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ 
   
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
 
Δζωηεξηθή Γηαλνκή :  
 

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