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Α Π Ο  Π Α  Κ Α  

 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 15/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο 
 

Αξηζ. Απφθαζεο : 73/2020                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Δ Ρ Η Ι Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε αξηζ. 160/2020 απφθαζεο Γεκάξρνπ 
(άξζξν 58 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/10) πεξί δηάζεζεο 
ηξνθίκσλ Παηδηθψλ ηαζκψλ γηα αλάγθεο ζίηηζεο 
θνηλσληθά σθεινχκελσλ» 
 

ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 29 ηνπ κήλα Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξεο 10-11 
π.κ. ζπλήιζε ζε  δηά ηειεδηάζθεςεο ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 
40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 
δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο 
Υαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 8461/16/24-4-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 
Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε 

ΑΔΑ: 6ΚΡΡ46ΜΩ0Ι-ΣΤΕ



κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ 
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      

ΠΑΡΟΛΣΔ (ζςμμεηέσονηερ) 

 
1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο  2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) 

Παπαθψζηα Αλζή 4)  Μπεξδέζεο ππξίδσλ 5) Καληαξέιεο Γεκήηξηνο 6) 
Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο θαη 7) εξεηάθεο Νηθφιανο κέιε. 

 
ΑΠΟΛΣΔ (δεν ζςμμεηείσαν) 
 

1) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, ν νπνίνο κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο (e-mail) 
δήισζε φηη αδπλαηεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ πλεδξίαζε ιφγσ αλεηιεκκέλσλ 
ππνρξεψζεσλ θαη 2) Γξεηδειηάο Παληειήο.  

 
 

Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 2ο ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν νκφθσλα ε Ο.Δ. θαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 3 ηνπ Ν. 3852/10 («Καιιηθξάηεο»), 
φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4555/18 («Κιεηζζέλεο Ι») 
ζπκθψλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ, είπε ηα εμήο :  
 
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη, 
 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. 160/2020 απφθαζε Γεκάξρνπ (αξ. πξση. 8443/24-4-
2020-Οξζή Δπαλάιεςε), ιεθζείζα ιφγσ θαηεπείγνληνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 58 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/10 («Καιιηθξάηεο») θαη ζαο θαιψ φπσο εγθξίλεηε 
απηήλ: 
 

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΚΑΡΥΟΤ 
ΑΡ.  160  /2020 

 
     Θέμα: «Σξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ “Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, αλαισζίκσλ 

εηδψλ θαη παξνρή γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηηο αλάγθεο 
ηνπ Γήκνπ Ν.Φ. – Ν.Υ. θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ γηα ην έηνο 2020” 
(ΑΜ.45/2019) σο πξνο ηνλ ζθνπφ απηήο θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ πνπ 
πξννξίδνληαλ γηα ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ γηα ηηο απμεκέλεο 
αλάγθεο ζίηηζεο ησλ θνηλσληθά σθεινχκελσλ πνπ εμππεξεηνχληαη ζην  
Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο». 

 
 

Ο Γήμαπσορ Λέαρ Φιλαδέλθειαρ – Λέαρ Υαλκηδόναρ 
 
Έρνληαο ππφςε:  

1.Πξάμε Ννκνζ. Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 42/25.02.2020 ηεχρνο A’): Καηεπείγνληα κέηξα 
απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο θνξσλντνχ ε νπνία θπξψζεθε λνκνζεηηθά κε 
ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4682/20 (ΦΔΚ 76/03.04.2020 ηεχρνο Α').  

 2.Πξάμε Ννκνζ. Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/11.03.2020 ηεχρνο A’): Καηεπείγνληα κέηξα 
αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 
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https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-1-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-25-2-2020-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84/
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θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ ε νπνία θπξψζεθε λνκνζεηηθά κε ην 
άξζξν 2 ηνπ Ν.4682/20 (ΦΔΚ 76/03.04.2020 ηεχρνο Α').  

3.Πξάμε Ννκνζ. Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 64/14.03.2020 ηεχρνο A’): Καηεπείγνληα κέηξα 
αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 ε 
νπνία θπξψζεθε λνκνζεηηθά κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4682/20 (ΦΔΚ 76/03.04.2020 
ηεχρνο Α').  

 4.Πξάμε Ννκνζ. Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 68/20.03.2020 ηεχρνο A’): Καηεπείγνληα κέηξα 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-
19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο 
νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. ε νπνία θπξψζεθε 
λνκνζεηηθά κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4683/20 (ΦΔΚ 83/10.04.2020 ηεχρνο Α’). 

 5.Πξάμε Ννκνζ. Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 75/30.03.2020 ηεχρνο A’): Μέηξα 
αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη άιιεο θαηεπείγνπζεο 
δηαηάμεηο. 

6.Πξάμε Ννκνζ. Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 84/13.04.2020 ηεχρνο A’): «Μέηξα γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ ζπλερηδφκελσλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-
19 θαη άιιεο θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο» 

7.Ν.4682/20 (ΦΔΚ 76/03.04.2020 ηεχρνο Α’): «Κχξσζε: α) ηεο απφ 25.2.2020 Π.Ν.Π. 
«Καηεπείγνληα κέηξα απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο θνξσλντνχ» (Α΄ 42), 
β) ηεο απφ 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ 
ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο 
δηάδνζήο ηνπ» (A΄ 55) θαη γ) ηεο απφ 14.3.2020 Π.Ν.Π. « Καηεπείγνληα κέηξα 
αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19» 
(Α΄ 64) θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

 8.Ν.4683/20 (ΦΔΚ 83/10.04.2020 ηεχρνο Α’): “Κχξσζε ηεο απφ 20.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Καηεπείγνληα µέηξα γηα ηελ αληηµεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο 
ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεµαηηθφηεηαο θαη 
ηε δηαζθάιηζε ηεο νµαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεµφζηαο δηνίθεζεο» (Α΄ 
68) θαη άιιεο δηαηάμεηο.” 

9.Ν.3852/2010 ΦΔΚ Α 87/07-06-2010 θαη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. Με βάζε ην άξζξν 
58 παξ. 2: «φηαλ δεκηνπξγείηαη άκεζνο θαη πξνθαλήο θίλδπλνο ή απεηιείηαη άκεζε 
δεκηά ησλ δεκνηηθψλ ζπκθεξφλησλ απφ ηελ αλαβνιή ιήςεο απφθαζεο , ν δήκαξρνο 
κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο ή  
ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο. ηελ πεξίπησζε απηή νθείιεη λα ππνβάιεη πξνο 
έγθξηζε ηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ θαηά ηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο αληίζηνηρεο 
επηηξνπήο» 

 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 
 

Σελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ “Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, αλαισζίκσλ εηδψλ 
θαη παξνρή γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 
Ν.Φ. – Ν.Υ. θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ γηα ην έηνο 2020” (ΑΜ.45/2019) σο 
πξνο ηνλ ζθνπφ απηήο θαη ηε δηάζεζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ηξνθίκσλ πνπ 
πξννξίδνληαλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ ηεο Γηεχζπλζεο 
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ηνπ Γήκνπ γηα φζν απηνί βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο 
ιφγσ ηα παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ γηα ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ζίηηζεο ησλ θνηλσληθά 
σθεινχκελσλ πνπ εμππεξεηνχληαη ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο 
θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο 28/4/2020 κέρξη ηηο 31/5/2020 ή κέρξη λα 
μεθηλήζεη ε ελίζρπζε ηεο ζίηηζεο απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 
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 Η παξνχζα λα ππνβιεζεί ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζηελ επφκελε 
πλεδξίαζε απηήο. 

 
 
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 15/2020 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ 
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Η Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 
ηνπ Ν. 4623/19, ηελ αξηζ. 160/2020 απφθαζε Γεκάξρνπ θαζψο επίζεο: 
 

1.Σελ Πξάμε Ννκνζ. Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 42/25.02.2020 ηεχρνο A’): Καηεπείγνληα 
κέηξα απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο θνξσλντνχ ε νπνία θπξψζεθε 
λνκνζεηηθά κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4682/20 (ΦΔΚ 76/03.04.2020 ηεχρνο Α').  

 2.Σελ Πξάμε Ννκνζ. Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/11.03.2020 ηεχρνο A’): Καηεπείγνληα 
κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ 
COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ ε νπνία θπξψζεθε 
λνκνζεηηθά κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.4682/20 (ΦΔΚ 76/03.04.2020 ηεχρνο Α').  

3.Σελ Πξάμε Ννκνζ. Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 64/14.03.2020 ηεχρνο A’): Καηεπείγνληα 
κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-
19 ε νπνία θπξψζεθε λνκνζεηηθά κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4682/20 (ΦΔΚ 76/03.04.2020 
ηεχρνο Α').  

 4. Σελ Πξάμε Ννκνζ. Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 68/20.03.2020 ηεχρνο A’): Καηεπείγνληα 
κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ 
COVID-19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε 
ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. ε νπνία θπξψζεθε 
λνκνζεηηθά κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4683/20 (ΦΔΚ 83/10.04.2020 ηεχρνο Α’). 

 5. Σελ Πξάμε Ννκνζ. Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 75/30.03.2020 ηεχρνο A’): Μέηξα 
αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη άιιεο θαηεπείγνπζεο 
δηαηάμεηο. 

6. Σελ Πξάμε Ννκνζ. Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 84/13.04.2020 ηεχρνο A’): «Μέηξα γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ ζπλερηδφκελσλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-
19 θαη άιιεο θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο» 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4682/20 (ΦΔΚ 76/03.04.2020 ηεχρνο Α’): «Κχξσζε: α) ηεο απφ 
25.2.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο 
θνξσλντνχ» (Α΄ 42), β) ηεο απφ 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα 
αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 
θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ» (A΄ 55) θαη γ) ηεο απφ 14.3.2020 
Π.Ν.Π. « Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο 
ηνπ θνξσλντνχ COVID-19» (Α΄ 64) θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

 8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4683/20 (ΦΔΚ 83/10.04.2020 ηεχρνο Α’): “Κχξσζε ηεο απφ 
20.3.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα µέηξα γηα ηελ αληηµεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ 
θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 
επηρεηξεµαηηθφηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νµαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο 
δεµφζηαο δηνίθεζεο» (Α΄ 68) θαη άιιεο δηαηάμεηο.” 
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9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 ΦΔΚ Α 87/07-06-2010 θαη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, 
φπνπ κε βάζε ην άξζξν 58 παξ. 2 πξνβιέπνληαη ηα εμήο: «Όηαλ δεκηνπξγείηαη 
άκεζνο θαη πξνθαλήο θίλδπλνο ή απεηιείηαη άκεζε δεκηά ησλ δεκνηηθψλ 
ζπκθεξφλησλ απφ ηελ αλαβνιή ιήςεο απφθαζεο , ν δήκαξρνο κπνξεί λα 
απνθαζίζεη γηα ζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο ή  ηεο 
επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο. ηελ πεξίπησζε απηή νθείιεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε 
ηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ θαηά ηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο αληίζηνηρεο επηηξνπήο» 

 
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι  ομόθωνα 

 
Σελ έγκπιζη ηεο αξηζ. 160/2020 απφθαζεο Γεκάξρνπ (αξ. πξση. 8443/24-4-
2020-Οξζή Δπαλάιεςε), ιφγσ ηνπ θαηεπείγνληνο ηεο ππφζεζεο, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/10 («Καιιηθξάηεο») θαη ζπγθεθξηκέλα 
ηελ έγκπιζη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ “Ππομήθεια ηποθίμων, 
αναλωζίμων ειδών και παποσή γάλακηορ για ηο επγαηοηεσνικό πποζωπικό 
για ηιρ ανάγκερ ηος Γήμος Λ.Φ. – Λ.Υ. και ηων Λομικών ηος Πποζώπων για 
ηο έηορ 2020” (ΑΜ.45/2019) σο πξνο ηνλ ζθνπφ απηήο θαη ηε δηάζεζε κέξνπο ηεο 
πνζφηεηαο ηξνθίκσλ πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ 
ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ηνπ Γήκνπ γηα φζν απηνί βξίζθνληαη ζε 
αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ιφγσ ηα παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ γηα ηηο απμεκέλεο αλάγθεο 
ζίηηζεο ησλ θνηλσληθά σθεινχκελσλ πνπ εμππεξεηνχληαη ζην Γήκν Νέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο 28/4/2020 κέρξη 
ηηο 31/5/2020 ή κέρξη λα μεθηλήζεη ε ελίζρπζε ηεο ζίηηζεο απφ ηελ Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο. 
 

 
 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  73/2020 
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΗ 

(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 

ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 

 
 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ  
 

           Λεβαληή Δκκαλνιία 
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Δζωηεπική Γιανομή : 
 

1.  Σκήκα Πξνκεζεηψλ  

2. Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 

3. Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

4. Αληηδήκαξρν Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 

5. Αληηδήκαξρν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο  

6. Γ/λζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

7. Γ/λζε Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 

8. Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

9. Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ 

10. Σκήκα Λνγηζηεξίνπ 

11. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 

12. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ  
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