
ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ  
ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΑΚΣΙΚΑ 

 
4

ηρ
 (ΔΚΣΑΚΣΗ ΔΙΓΙΚΗ) ΤΝΔΓΡΙΑΗ  

 

ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
 
 
 

 

 

 

 

ΣΔΣΑΡΣΗ 8 ΜΑΡΣΙΟΤ 2023



ΠΡΑΚΣΙΚΑ 

 

4ηρ ΔΚΣΑΚΣΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ  

ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ 

 

ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΗ 8ηρ ΜΑΡΣΙΟΤ 2023 

ΗΜΔΡΑ: ΣΔΣΑΡΣΗ - ΩΡΑ: 20:00 

 

ΓΗΜΑΡΥΟ: ΒΟΤΡΟ ΙΩΑΝΝΗ 

ΠΡΟΔΓΡΟ: ΚΑΝΣΑΡΔΛΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Γ..: Κωνζηανηίνορ Πλέζζαρ  

Γημοηικόρ ςπάλληλορ κλάδος ΣΔ Γιοικηηικού  

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 

Σάθαο Ζιίαο, Παπαθώζηα Αλζή, Κνζθνιέηνο σηήξηνο, Μπεξδέζεο 

ππξίδσλ, Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο, Κνπηζάθεο Μηραήι, Κνπεινύζνο 
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Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο, Αλαληάδεο Νηθόιανο, Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο, 

Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο, Καιακπόθεο Ησάλλεο, Δκκαλνπήι Γαλάε, Γξεηδειηάο 

Παληειήο, Γξεηδειηάο Υξήζηνο, Αλαγλώζηνπ Γηώξγνο, Λαδαξίδεο Πέηξνο, 

Σνκπνύινγινπ – Λεσληδόπνπινο Υαξάιακπνο, Σνκπνύινγινπ 

Κσλζηαληίλνο, Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο, εξεηάθεο Νηθόιανο, Γθνύκα 

Γαλάε – Δύα, Εαραξηάδεο Ησάλλεο, Γεσξγακιήο Λύζαλδξνο, Γξακκέλνο 

ππξίδσλ, Καξαβίαο Γεώξγηνο, Παπαινπθά Δπηπρία, Οπζηακπαζίδεο 

Ησάλλεο, Γνύιαο Αιέμαλδξνο.  
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ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. πκκόξθσζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Δζόδσλ - Δμόδσλ ηνπ Γήκνπ νηθ. 

έηνπο 2023, ζύκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Αηηηθήο, βάζεη ζρεηηθήο απόθαζεο - εηζήγεζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (2η επανεισαγωγή). 

2. πκκόξθσζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) έηνπο 

2023, σο πξνο ηνπο πίλαθεο ζηνρνζεζίαο ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο 

παξαηεξήζεηο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, βάζεη ζρεηηθήο 

απόθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (2η επανεισαγωγή). 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα ζε όινπο. Ο θ. Κνζθνιέηνο 

εθηειεί ρξέε Γξακκαηέα ζήκεξα θαη ηνλ επραξηζηώ, παξαθαιώ λα πάξνπκε 

ηηο παξνπζίεο.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ (. ΚΟΚΟΛΔΣΟ): Καιεζπέξα ζε όινπο. Ο θ. Σάθαο Ζιίαο 

παξώλ, ν θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο παξώλ, ε θα Παπαθώζηα Αλζή 

παξνύζα… 

Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Παξνύζα θ. Πξόεδξε, αιιά ζην ζεκείν απηό ζα ήζεια λα 

εθθξάζσ ηελ αληίζεζή κνπ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ζεκεξηλνύ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ κηα κέξα πνπ έρεη αλαθνηλσζεί εδώ θαη κέξεο σο κέξα απεξγίαο, 

όπνπ ρηιηάδεο θόζκνο βγήθε ζηνπο δξόκνπο γηα λα δηεθδηθήζεη ηα απηνλόεηα, 

ζα έπξεπε ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα ην ζεβαζηεί θαη λα νξηζηεί ηνπιάρηζηνλ 

αύξην. Λππάκαη εηιηθξηλά γηα ηε ζηάζε θαη ηελ αληηκεηώπηζή ζαο, σο έλδεημε 

ζεβαζκνύ ζηα ζύκαηα ησλ Σεκπώλ, απνρσξώ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Κνζθνιέηνο σηήξηνο παξώλ, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ 

παξώλ, ν θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο παξώλ, ν θ. Κνπηζάθεο Μηραήι παξώλ, 

ν θ. Κνπεινύζνο Υξήζηνο παξώλ, ν θ. Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο απώλ, ν θ. 

Αλαληάδεο Νηθόιανο απώλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο απώλ, ν θ. Νηάηζεο 

Κσλζηαληίλνο απώλ, ν θ. Καιακπόθεο Ησάλλεο απώλ, ε θα Δκκαλνπήι 

Γαλάε απνύζα, ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο απώλ, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο 

απώλ, ν θ. Αλαγλώζηνπ Γηώξγνο απώλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο απώλ, ν θ. 

Σνκπνύινγινπ – Λεσληδόπνπινο Υαξάιακπνο απώλ, ν θ. Σνκπνύινγινπ 

Κσλζηαληίλνο απώλ, ν θ. Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο απώλ, ν θ. εξεηάθεο 

Νηθόιανο απώλ, ε θα Γθνύκα Γαλάε – Δύα απνύζα, ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο 
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απώλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο παξώλ, ν θ. Γεσξγακιήο Λύζαλδξνο 

απώλ, ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ απώλ, ν θ. Καξαβίαο Γεώξγηνο απώλ, ε θα 

Παπαινπθά Δπηπρία απνύζα, ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο απώλ, ν θ. 

Λέθθαο Αζαλάζηνο παξώλ, ε θα Αιεθξαγθή νθία παξνύζα, ν θ. Γνύιαο 

Αιέμαλδξνο απώλ.  

  Ζ θα Αγνξαζηνύ Παγνπηέιε Παλαγηώηα γηα ην ηνπηθό ηεο Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο εθπξνζσπείηαη από ηελ θα νπξηδή θαη γηα ην ηνπηθό 

πκβνύιην Νέαο Υαιθεδόλαο ν θ. Γθξίηδαιεο Ζιίαο παξώλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: 11 παξόληεο ππάξρεη απαξηία, μεθηλάκε ηελ έθηαθηε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ καο πκβνπιίνπ.  

  Κύξηνη ζπλάδειθνη πξηλ μεθηλήζνπκε, παξαθαιώ λα ηεξήζνπκε 

ελόο ιεπηνύ ζηγή γηα ηα ζύκαηα ηνπ πνιύλεθξνπ δπζηπρήκαηνο ζηε Λάξηζα. 

Σηπείηαι ενόρ λεπηού ζιγή 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη ε ζπλεδξίαζε θξίλεηαη σο έθηαθηε, 

είκαζηε νκόθσλα γηα ην έθηαθην ηνπ πκβνπιίνπ; 

ΜΔΛΗ: Ναη θ. Πξόεδξε.  

 

1ο  ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«ςμμόπθωζη ηος Πποϋπολογιζμού Δζόδων - Δξόδων ηος Γήμος  

οικ. έηοςρ 2023, ζύμθωνα με ηιρ παπαηηπήζειρ ηηρ Αποκενηπωμένηρ 

Γιοίκηζηρ Αηηικήρ, βάζει ζσεηικήρ απόθαζηρ - ειζήγηζηρ  

ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ»  

(2η επανεισαγωγή) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη βέβαηα ζηελ ςεθνθνξία σο είζηζηαη είλαη θαη ην 

νινθιεξσκέλν πξόγξακκα δξάζεο ην νπνίν θη απηό ζπκκνξθώλεηαη βάζεη 

ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο. 

  Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιόγν. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Καιεζπέξα ζε όινπο. Πξόεδξε ζαθώο θαη έρσ πάξα πνιιά λα 

αλαθνηλώζσ, αιιά λνκίδσ πσο δελ έρσ θαλέλα ιόγν αλ δελ είλαη παξνύζα ε 

αληηπνιίηεπζε ζύζζσκε θαη νη αλεμάξηεηνη, νη νπνίνη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα 

κπξνζηά ζηνλ θαηαηγηζκό ησλ εμειίμεσλ πνπ θέξλεη ηε Γεκνηηθή Αξρή ζε κηα 

ζέζε ηζρύνο, θαζώο όιν ην αθήγεκα ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη ησλ αλεμαξηήησλ 
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ζε πάξα πνιιά δεηήκαηα εηδηθά ζην ηειεπηαίν πνπ καο ηαιαηπώξεζε δπν 

ρξόληα θαη αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε όινπ ηνπ νδνθσηηζκνύ, κε απνηέιεζκα 

λα έρνπκε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, κε απνηέιεζκα νη δεκόηεο λα βιέπνπλ 

ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπο λα ειαθξύλνπλ, έρεη αθπξσζεί. 

  Σν αθήγεκα απηό έρεη αθπξσζεί κεηά από ηηο απνθάζεηο ηνπ 

αλώηαηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ ηεο ρώξαο, αιιά ζα ήζεια 

απηέο νη αλαθνηλώζεηο θαη νη όπνηεο ζπδεηήζεηο αλ εμαθνινπζήζνπλ λα 

ππάξρνπλ ζπδεηήζεηο, λα είλαη ζε επήθννλ όισλ θαη όρη κόλν εκώλ πνπ 

βάιακε πιάηε γηα λα εμππεξεηήζνπκε ηα λνηθνθπξηά, λα εμππεξεηήζνπκε όιν 

ην Γήκν. 

  Δκείο ην μέξακε, εκείο ην παιέςακε, ινηδνξεζήθακε, 

ζπθνθαληεζήθακε, καο πέηαμαλ ιάζπε κε απίζηεπηα ςέκαηα αθόκε θαη ρηεο 

αλαθνηλώζεθε από θάπνην «δεκνζηνγξάθν» από απηνύο πνπ λνκίδνπλ όηη ζα 

δηεθδηθήζνπλ ην βξαβείν Πνύιηληδεξ όηη κεηά από αλαθνηλώζεηο πεξίεξγεο θαη 

θαηαγγειίεο θαη ζθνηαδηζηηθέο δηαδξνκέο ππήξμε έθνδνο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα 

λα ειέγμεη ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ, όηαλ ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία από ηα Τπνπξγεία πνπ εηδνπνηνύλ ηνπο Γήκνπο γηα ηνπο ηαθηηθνύο 

ειέγρνπο. 

  Απηή ε ηαθηηθή θ. Πξόεδξε θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη δελ έρεη 

απνδώζεη κέρξη ζήκεξα θαη δελ πξόθεηηαη λα απνδώζεη. Γηαηί όπσο έρσ πεη 

επαλεηιεκκέλα ε αιήζεηα ππάξρεη, ην ςέκα πξέπεη λα εθεπξεζεί. Πόζα 

ςέκαηα ζα εθεύξνπλ κέρξη ην ηέινο απηήο ηεο ζεηείαο θαη πόζα ςέκαηα ζα 

αθπξσζνύλ, ελ νλόκαηη ηεο αιήζεηαο πνπ ππεξεηεί απηή ε Γεκνηηθή 

Παξάηαμε, κε απηό ην αμηαθό ζύζηεκα πνπ πξνθαλώο δελ ην αληέρνπλ. 

  Δπνκέλσο θξαηάσ ηηο αλαθνηλώζεηο γηα ην επόκελν πκβνύιην 

γηα λα θνηηάδνπκε ν έλαο ηνλ άιινλ ζηα κάηηα θαη λα δνύκε πνηνο ζα είλαη 

απηόο πνπ ζα ρακειώζεη ην βιέκκα ηνπ. Δπραξηζηώ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνύκε θ. Γήκαξρε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιόγν. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Δπραξηζηώ θ. Πξόεδξε. ζα ήζεια θη εγώ λα 

αλαθεξζώ ζηα δεκνζηεύκαηα γηα ηνλ ηαθηηθό έιεγρν πνπ γίλεηαη ζην Γήκν, 

αιιά κε θάιπςε ν θ. Γήκαξρνο.  

Ννκίδσ όηη δελ είκαζηε ηόζν ηζρπξνί ώζηε λα εμαξηάηαη από 

εκάο ε νηθνλνκηθή πξαγκαηηθόηεηα ηόζσλ Γήκσλ ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη ν 



4
ε  

ΔΚΣΑΚΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 8/3/2023 

 

 

5 

έιεγρνο. Δθηόο αλ ν θ. Γήκαξρνο είλαη ππόινγνο γηα ηα νηθνλνκηθά όισλ ησλ 

Γήκσλ, γηαηί από αύξην αξρίδεη ν Γήκνο Νέαο Ησλίαο θαη ππόθεηηαη ζηνλ 

ηαθηηθό έιεγρν. Φαληάδνκαη λα κε ζεσξεί ε αληηπνιίηεπζε όηη είλαη ππεύζπλνο 

ν Γήκαξρνο ή εκείο ή εγώ ή νη πξνεγνύκελνη εκνύ Αληηδήκαξρνη γηα ηα 

νηθνλνκηθά όισλ ησλ Γήκσλ νη νπνίνη ειέγρνληαη ηαθηηθά. 

Δπίζεο γηα ηε ζεκεξηλή απεξγία δελ ζα ήζεια θη εγώ λα πσ θάηη 

άιιν, όινη ηηκνύκε ηνπο λεθξνύο ηνπ ηξαγηθνύ δπζηπρήκαηνο ζηα Σέκπε. 

Δίκαζηε λνεξά θνληά ζηνπο ζπγγελείο, δελ κπνξνύκε λα αληηιεθζνύκε ηελ 

ηξαγηθόηεηα θαη ην ηη πεξλάλε, κόλν αθξνζηγώο κπνξνύκε λα είκαζηε θνληά 

ηνπο θαη θνληά ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Δπρόκαζηε λα είλαη ην ηειεπηαίν 

ηξαγηθό δπζηύρεκα πνπ ζα ζπκβεί ζηελ παηξίδα καο, έηζη όπσο ζπλέβε απηό. 

Κύξηε Πξόεδξε δελ ζέισ λα ζαο θνπξάζσ ε εηζήγεζε έρεη έξζεη 

ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, ην ζεκεξηλό 1ν ζέκα έξρεηαη θαηόπηλ ηεο ππ’ 

αξηζκ. 8/2023 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Πξνζαξκνγή 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ – εμόδσλ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2023 

ζηηο παξαηεξήζεηο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο». 

ρεηηθά έγγξαθα είλαη ην ππ’ αξηζκ. Πξσηνθόιινπ 13455/2023 

έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Δπνπηείαο ΟΣΑ ηεο Γηεύζπλζεο Γηνίθεζεο ηεο Γεληθήο 

Γηεύζπλζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, 

ην ππ’ αξηζκ. Πξσηνθόιινπ 4216/2023 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2023 θαη ην ππ’ αξηζκ. 23-2-2023 e-mail ηνπ 

Σκήκαηνο Δπνπηείαο ΟΣΑ ηεο Γηεύζπλζεο Γηνίθεζεο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο 

Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, ζε ζπλέρεηα 

ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ ζηα νπνία δόζεθαλ δηεπθξηλίζεηο ζε πέληε ζεκεία 

αλαθνξηθά κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2023 ηνπ Γήκνπ καο 

θαη πξνθεηκέλνπ λα επηθπξσζεί ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ από ηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε εηζεγείηαη ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ζην Γεκνηηθό 

πκβνύιην λα κεδεληζηεί ν ΚΑΑ 156741 κε ηίηιν «Απξνζηάηεπηνη αλήιηθνη», 

λα γίλεη ζσζηή απνηύπσζε ζε όιν ην ζώκα ηεο ππ’ αξηζκ. 291/2022 

απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη λα εγγξαθεί ζηνλ ΚΑΑ 

022067210021 κε ηίηιν «Δηζθνξά ππέξ Δηδηθνύ Γηαβαζκηδηθνύ πλδέζκνπ 

Ννκνύ Αηηηθήο ΔΓΝΑ» επηπιένλ πνζό ύςνπο 794.620 € γηα ηελ εηζθνξά 

ππέξ ΔΓΝΑ. 
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Γελ ζα ζαο αλαθέξσ αλαιπηηθά ηνπο θσδηθνύο βάζεη ησλ 

νπνίσλ γίλεηαη απηή ε πξνζαξκνγή. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Σνπο έρνπκε δηαβάζεη θ. Κσλζηαληηλίδε. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Καηόπηλ ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

έπεηαη βάζεη ηεο ίδηαο απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ην Ο.Π.Γ. 

Θέιεηε λα ζαο αλαθέξσ ηελ εηζήγεζε θ. Πξόεδξε; Αιιά λνκίδσ έρεη δηαβαζηεί 

απ' όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο. Αλ δελ ππάξρεη θάπνηα εξώηεζε από ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, παξαθαιώ λα πάκε ζε ςεθνθνξία. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κύξηνη ζπλάδειθνη ππάξρεη θάπνην εξώηεκα; Γελ ππάξρεη. 

Δγθξίλεηε θύξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΗ: Δγθξίλεηαη θ. Πξόεδξε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 1ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «ςμμόπθωζη ηος 

Πποϋπολογιζμού Δζόδων - Δξόδων ηος Γήμος οικ. έηοςρ 2023, 

ζύμθωνα με ηιρ παπαηηπήζειρ ηηρ Αποκενηπωμένηρ Γιοίκηζηρ Αηηικήρ, 

βάζει ζσεηικήρ απόθαζηρ - ειζήγηζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ (2η 

επανεισαγωγή)» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ. 

 

 2ο ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«ςμμόπθωζη ηος Ολοκληπωμένος Πλαιζίος Γπάζηρ (Ο.Π.Γ.)  

έηοςρ 2023, ωρ ππορ ηοςρ πίνακερ ζηοσοθεζίαρ ηος Γήμος,  

ζύμθωνα με ηιρ παπαηηπήζειρ ηηρ Αποκενηπωμένηρ Γιοίκηζηρ Αηηικήρ, 

βάζει ζσεηικήρ απόθαζηρ - ειζήγηζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ» 

(2η επανεισαγωγή) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κύξηε Κσλζηαληηλίδε έρεηε λα πείηε θάηη; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Όρη. Ννκίδσ ε εηζήγεζε είλαη ε ίδηα απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, έπεηαη ηεο ζπκκόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηώ θ. Κσλζηαληηλίδε. Δγθξίλεηε θύξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΗ: Δγθξίλεηαη θ. Πξόεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 2ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «ςμμόπθωζη ηος 

Ολοκληπωμένος Πλαιζίος Γπάζηρ (Ο.Π.Γ.) έηοςρ 2023, ωρ ππορ ηοςρ 

πίνακερ ζηοσοθεζίαρ ηος Γήμος, ζύμθωνα με ηιρ παπαηηπήζειρ ηηρ 

Αποκενηπωμένηρ Γιοίκηζηρ Αηηικήρ, βάζει ζσεηικήρ απόθαζηρ - 
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ειζήγηζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ (2η επανεισαγωγή)» εγκπίνεηαι 

ΟΜΟΦΩΝΑ. 

  Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. Να είζηε 

θαιά, θαιό ζαο βξάδπ. 

 

 

ΛΗΞΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΑΝΣΑΡΔΛΗ 

 

ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

ΣΑΦΑ ΗΛΙΑ     ΠΑΠΑΚΩΣΑ ΑΝΘΗ 

 

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΩΣΗΡΙΟ   ΜΠΔΡΓΔΗ ΠΤΡΙΓΩΝ 

 

ΜΠΙΓΑΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ   ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΙΥΑΗΛ 

 

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΗΣΟ    ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΙΟ 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ ΑΝΑΣΑΙΟ  ΑΛΔΦΡΑΓΚΗ ΟΦΙΑ 


