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Πξάμε Αλαξηεηέα ζην Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ»  

 
 

ΘΔΚΑ: «Οξηζκόο κειώλ γηα ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηεο Γεκνηηθήο 
Δπηηξνπήο Απόξωλ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο –Λέαο Υαιθεδόλαο» 
 

 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
δεκόζηα πλεδξίαζε ζηnλ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ 
Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη Ιαραλά), ζήκεξα ζηηο 
13.2.2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 7.30 κ.κ., ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση. 
3554/8-2-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε (Αξ. Πξόζθιεζεο 2/2019) ηεο Πξνέδξνπ 
απηνύ θ. Γεσξγίαο Υαξακαξά, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη 
επηδόζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθό ζε θάζε ύκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη 
ζηνπο  Πξνέδξνπο ησλ πκβνπιίσλ ησλ δύν Γεκνηηθώλ Θνηλνηήησλ, ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 67 παξ. 4ηνπ Λ. 3852/2010 («Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»). 

 

O Γήκαξρνο : AΡΗΣΔΗΓΖ ΒΑΗΙΟΠΟΤΙΟ 
Ζ Πξόεδξνο : ΓΔΩΡΓΗΑ ΥΑΡΑΚΑΡΑ 
Ζ Γξακκαηέαο :  ΥΡΖΣΗΛΑ ΑΛΓΡΔΟΤ (ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ απνπζηάδνληνο 
Γξακκαηέα ηνπ Γ.. Διεπζέξηνπ Πιάηαλνπ). 

 
 
 
 
 

 
 

   

 

 

 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ ΑΣΣΗΘΖ 

 
ΓΖΚΟ 

Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 

 

 

  Αξ. Απόθαζεο: 41/2019 
 
Αξ. Πξσηνθόιινπ: 4875/20-2-2019 

Γ/ΛΖ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ 
Σκήκα Τπνζηήξημεο  
Πνιηηηθώλ Οξγάλωλ  

Γξαθείν Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

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

 

  
 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΠΑΚΑ 
Από ηα Πξαθηηθά ηεο από 13.2.2019 
πλεδξίαζεο Λν. 2/2019 ηνπ Γ.. ηνπ 
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο, 
ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην παξαθάησ ζέκα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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ΤΛΘΔΖ  ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ  ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
 

1. ΘΑΙΑΚΠΟΘΖ ΗΩΑΛΛΖ 
2. ΑΛΑΛΗΑΓΖ ΛΗΘΟΙΑΟ 
3. ΠΑΠΑΙΟΤΘΑ ΔΤΣΤΥΗΑ 
4.ΑΛΣΩΛΑΡΟΠΟΤΙΟ 

ΥΡΖΣΟ-ΔΤΙΟΓΗΟ 
5. ΡΟΘΟΤ ΥΑΡΗΘΙΔΗΑ 
6. ΘΑΙΤΒΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
7. ΓΑΙΑΕΟΤΙΑ ΑΙΗΘΖ 
8. ΥΑΡΑΚΑΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ 
9. ΚΑΛΩΙΔΓΑΘΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 
10. ΑΛΓΡΔΟΤ ΥΡΖΣΗΛΑ 
11. ΑΛΔΚΟΓΗΑΛΛΖ 

ΓΔΩΡΓΗΟ 
12. ΑΓΓΔΙΖ ΥΡΖΣΟ 
 

13. ΣΑΒΙΑΡΗΓΖ 
ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ 

14. ΣΡΗΑΛΣΑΦΤΙΙΟΤ 
ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΑ 

15. ΥΑΣΕΖΓΔΩΡΓΗΟΤ 
ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ 

16. ΘΟΤΡΔΚΔΛΟ  
      ΙΑΚΠΡΟ 
17. ΔΚΚΑΛΟΤΖΙ ΓΑΛΑΖ 
18. ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ 

ΙΤΑΛΓΡΟ 
19. ΣΟΚΠΟΤΙΟΓΙΟΤ 

ΗΩΑΛΛΖ 
20. ΘΟΠΔΙΟΤΟ ΥΡΖΣΟ 
21. ΑΡΑΠΟΓΙΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟ 
 

22. ΠΙΑΣΑΛΟ ΔΙΔΤΘΔΡΗΟ 
23. ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ 
24. ΘΟΛΣΟ ΑΠΟΣΟΙΟ 
25. ΠΑΠΑΛΗΘΟΙΑΟΤ ΛΗΘΟΙΑΟ 
26. ΛΣΑΣΖ ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ 
27. ΓΑΪΣΑΛΑ-ΑΠΟΣΟΙΑΘΖ 

ΔΤΣΤΥΗΑ 
28. ΘΟΤΣΑΘΖ ΚΗΥΑΖΙ 
29. ΑΓΑΓΗΩΣΟΤ ΒΑΗΙΗΘΖ 
30. ΗΩΡΖ ΛΗΘΟΙΑΟ 
31. ΓΘΟΤΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΤΑ 
32. ΑΛΑΓΛΩΣΟΤ-ΘΑΡΘΑΛΖ 

ΑΛΣΩΛΗΑ 
33. ΠΑΠΑΘΩΣΑ ΒΑΗΙΔΗΟ 
 

 

  

 

  

ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, 
ηεξώληαο ηα πξόρεηξα πξαθηηθά απηνύ, ν θ. Πιέζζαο Θσλ/λνο, ΣΔ1 Γηνηθεηηθνύ, 
κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010 
«Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 33 κειώλ ήηαλ 21 παξόληεο 
θαη 12 απόληεο, σο αθνινύζσο: 
 

ΓΖΚΑΡΥΟ :   ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΒΑΗΙΟΠΟΤΙΟ 
 

 

          ΠΑΡΟΛΣΔ                                                          ΑΠΟΛΣΔ ________ 
    

Θαιακπόθεο  Ηωάλλεο                             Αληωλαξόπνπινο  Υξήζηνο - Δπιόγηνο 

Αλαληάδεο  Ληθόιανο                                Ρόθνπ Υαξίθιεηα            

Παπαινπθά  Δπηπρία                                ΓεωξγακιήοΙύζζαλδξνο 

Θαιύβεο  Γεώξγηνο                                   Αξάπνγινπ  Γεώξγηνο 

Γαιαδνύια  Αιίθε                                      Πιάηαλνο  Διεπζέξηνο 

Υαξακαξά  Γεωξγία                                  Παπαληθνιάνπ  Ληθόιανο 
Καλωιεδάθεο  Θεόδωξνο                        Ληάηζεο  Θωλζηαληίλνο  
Αλδξένπ  Υξεζηίλα                                    Γαϊηαλά-Απνζηνιάθε  Δπηπρία   
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο                            Θνπηζάθεο  Κηραήι 
Αγγειήο Υξήζηνο                                      Αγαγηώηνπ  Βαζηιηθή                                                                                

Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο                          ηώξεο  Ληθόιανο 

Θάπνπα-Σξηαληαθύιινπ Θωλζηαληίλα   Αλαγλώζηνπ – Θαξθάλε  Αληωλία 

Υαηδεγεωξγίνπ Θωλζηαληίλνο 

Θνπξεκέλνο Ιάκπξνο 

Δκκαλνπήι Γαλάε 

Σνκπνύινγινπ Ηωάλλεο  

Θνπεινύζνο  Υξήζηνο  

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο 

Θόληνο  Απόζηνινο  

Γθνύκα  Γαλάε-Δύα 

Παπαθώζηαο  Βαζίιεηνο  
 

ΑΔΑ: 7ΖΣΥ46ΜΩ0Ι-Ν5Ρ



 3 

εκεηώλεηαη όηη από ηελ πλεδξίαζε ήηαλ απνύζα ε Πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θα Γήκεηξα Αζαλαζίνπ, ελώ ήηαλ παξώλ ν 

Πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Λ. Υαιθεδόλαο θ. Γεώξγηνο 

Θαηεξίλεο. 

 

 Κε ηε ζύκθσλε γλώκε όισλ ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ ώκαηνο ην 21ν ζέκα ηεο 

Ζ.Γ. πξνηάρζεθε θαη ζπδεηήζεθε εκβόιηκα κεηαμύ ηνπ 15νπ θαη 16νπ ζέκαηνο 

απηήο, ελώ γηα ηα ινηπά ζέκαηα ηεξήζεθε ε ζεηξά κε ηελ νπνία απηά είραλ 

εγγξαθεί ζηελ Ζ.Γ. ηεο πλεδξίαζεο. 

 

Πξνζειεύζεηο-Απνρωξήζεηο : 

 

 Ο θ. Η.Σνκπνύινγινπ απνρώξεζε από ηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ο θ. Γ.Θαιύβεο πξνζήιζε ζηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ 

ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ο θ. Ι.Θνπξεκέλνο πξνζήιζε ζηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη 

πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 12νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ζ θ. Γ.Δ.Γθνύκα απνρώξεζε από ηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη 

πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ο θ. Β.Παπαθώζηαο απνρώξεζε από ηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο 

θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 21νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ζ θ. Θ.Θάπνπα-Σξηαληαθύιινπ θαη ν θ. Γ.Θαληαξέιεο απνρώξεζαλ από ηε 

πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 17νπ 

ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 

Απνπζίεο :  

Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Υ.Δ.Αλησλαξόπνπινο, Υ.Ρόθνπ, Θ.Ληάηζεο θαη Κ.Θνπηζάθεο 

απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηελ θ. Πξόεδξν ηνπ Γ... 

 

Ζ θ. Πξόεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειώλ, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζην 16ν 

ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 
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Οη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Παξαηάμεσλ όξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ε Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 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.  

 

ΘΔΚΑ 16ν  

 
Ζ θ. Πξόεδξνο αλαθεξόκελε ζην 16ν ζέκα ζπδήηεζεο ηεο Ζ.Γ. πνπ εηζάγεηαη κε 

βάζε ην ππ΄αξ. πξση. 2998/4-2-2019 εηζεγεηηθό έγγξαθν (Οξζή Δπαλάιεςε) ηεο 

Γ/λζεο Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ, είπε ηα εμήο:  

 

ΘΔΚΑ: «Δπαλαζπγθξόηεζε  ηεο  Δπηηξνπήο Απόξωλ γηα ην Γήκν Λ. 
Φηιαδέιθεηαο –Λ. Υαιθεδόλνο» 
 
 
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 παξ. 4 ηνπ Λ. 4555/2018 (Φ.Δ.Θ. 
133/Σ.Α. ΘΙΔΗΘΔΛΖ ), κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 2690/99 (ΦΔΘ 
45/Α΄/99) θαη κε ηελ ππ’ αξηζκ. 25/2011 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε 
ηελ νπνία εγθξίζεθε ν Θαλνληζκόο Ιεηηνπξγίαο ηνπ όπνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 
παξ. 2 ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ζπγθξνηεί δηάθνξεο Δπηηξνπέο, θαη κία εμ απηώλ είλαη 
θαη ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Απόξωλ.  
 
1. Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 1ε ηνπ Λ. 3463/2006 (Θώδηθαο Γήκσλ 
θαη Θνηλνηήησλ) αλαθνξηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ 
πξνβιέπεηαη ε θνηλσληθή πξνζηαζία θαη αιιειεγγύε θαη κεηαμύ άιισλ ε κέξηκλα γηα 
ηε ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδπλάησλ δεκνηώλ, κε ηελ παξνρή ρξεκαηηθώλ 
βνεζεκάησλ, εηδώλ δηαβίσζεο θαη πεξίζαιςεο ζε θαηνίθνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ 
ζνβαξά πξνβιήκαηα δηαβίσζεο θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Θ.Γ.Θ., ε πξνώζεζε θαη 
αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνύ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγύεο κε ηε δεκηνπξγία 
ηνπηθώλ δηθηύσλ θνηλσληθήο αιιειεγγύεο θαη ε ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο 
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγύεο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Θνηλόηεηαο. 
 
2.Σελ ππ. αξηζκ. 490/2007 Γλσκνδόηεζε ηνπ Λνκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο πεξί 
έλνηαο ησλ όξσλ θαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ ηδίνπ σο 
άλσ Λόκνπ (3463/2006) νξίδεηαη όηη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζε 
εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθηεο θαη ζνβαξήο 
αλάγθεο, επηηξέπεηαη λα ρνξεγνύληαη ζηνπο νηθνλνκηθά αδύλαηνπο θαηνίθνπο θαη 
πνιύηεθλνπο, είδε δηαβίσζεο ή πεξηζάιςεσο, θπξίσο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη 
λνζνθνκεηαθήο. Κε ηνπο ίδηνπο όξνπο επηηξέπεηαη λα ρνξεγνύληαη ρξεκαηηθά 
βνεζήκαηα. 
 
3. ύκθσλα κε ην ζθεπηηθό ηεο ππ.αξηζκ.173/2004 Πξάμεσο ηνπ Η΄Σκήκαηνο ηνπ 
Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, ζπλάγεηαη όηη επηηξέπεηαη ζηνπο Γήκνπο λα ρνξεγνύλ 
ρξεκαηηθά βνεζήκαηα ζηνπο δεκόηεο ηνπο, όηαλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη 
αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο: α) λα πξόθεηηαη γηα δεκόηεο αλαμηνπαζνύληεο, ρακεινύ 
βηνηηθνύ επηπέδνπ, πνπ βξίζθνληαη απνδεδεηγκέλα ζε νηθνλνκηθή αδπλακία, β) λα 
πξόθεηηαη γηα εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη ην ρξεκαηηθό βνήζεκα λα ρξεηάδεηαη γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε άκεζεο-ζηνηρεηώδνπο βηνηηθήο αλάγθεο, ε νπνία πξέπεη λα είλαη 
έθηαθηε, ήηνη λα νθείιεηαη ζε απξόβιεπηα θαη αηθλίδηα πεξηζηαηηθά θαη ζνβαξή, ήηνη 
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λα ηειεί ππό δηαθηλδύλεπζε ην ζηνηρεηώδεο επίπεδν δηαβίσζεο ηνπ ρξήδνληαο ην 
βνήζεκα. 
 
4. ύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Λ. 3801/2009 νξίδεηαη όηη θαηά ηνλ 
πξνιεπηηθό έιεγρν ησλ δαπαλώλ ησλ Ο.Σ.Α. από ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ Διεγθηηθνύ 
πλεδξίνπ, ζεσξείηαη γηα πιεξσκή ρξεκαηηθό έληαικα, όηαλ απηό αθνξά ζε δαπάλε 
πνπ δελ πξνβιέπεηαη κελ από ηνλ λόκν, αιιά είλαη ιεηηνπξγηθή γηα ηνλ νηθείν Ο.Σ.Α., 
ζρεηίδεηαη δε, κε ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ εθ κέξνπο ηνπ Ο.Σ.Α., νη νπνίεο 
πξνάγνπλ ηα θνηλσληθά, πνιηηηθά, πλεπκαηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ 
δεκνηώλ, εθόζνλ αληαπνθξίλεηαη ζην πξνζήθνλ κέηξν.  
Ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο είλαη ηδίσο: ε 
πεξηνδηθή ελίζρπζε απόξσλ δεκνηώλ κε είδε έλδπζεο, παξνρή θαξκάθσλ θαη 
δηαηαθηηθώλ πξνκήζεηαο αλαγθαίσλ γηα ηε δηαηξνθή ηνπο εηδώλ θαηά ηηο ενξηέο 
Υξηζηνπγέλλσλ, Λένπ έηνπο θαη Πάζρα, ε πξνζσξηλή ιεηηνπξγία εκεξεζίσλ 
ζπζζηηίσλ γηα άπνξνπο δεκόηεο. 
Άπνξνη δεκόηεο (ν όξνο απηόο αληηθαηαζηάζεθεο από ηελ θξάζε «άπνξνη θάηνηθνη» 
δπλάκεη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ. 3870/2010) γηα ηε ιήςε ησλ σο άλσ 
παξνρώλ είλαη εθείλνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θαηάζηαζε ηελ νπνία ζπληάζζεη ε 
Γεκαξρηθή Δπηηξνπή (ηώξα Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή) ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α., ε νπνία κπνξεί 
λα ιάβεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο άπνξνπο δεκόηεο από ηνπο εθεκέξηνπο ησλ Ηεξώλ 
Λαώλ ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α.  
 
5. Κε βάζε ηελ ππ΄αξηζκ. 490/2007 Γλσκνδόηεζε ηνπ Λ..Θ. θαη ην ππ΄αξ. πξση. 
244/16.05.2008 έγγξαθν ηνπ Τπ. εζσηεξηθώλ κε ην νπνίν έγηλε δεθηή ε ελ ιόγσ 
γλσκνδόηεζε πξνθύπηεη όηη:  επί ηνπ ηεζέληνο εξσηήκαηνο, α) πνηά ε έλλνηα ησλ 
όξσλ, «εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο», «έθηαθηε θαη ζνβαξή αλάγθε», «νηθνλνκηθή 
αδπλακία», ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Θώδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, 
β) εάλ είλαη δηάθνξνο ε θαηεγνξία ησλ νηθνλνκηθώο αδπλάησλ πνιηηώλ θαη ησλ 
πνιπηέθλσλ, θαηά ηελ άλσ δηάηαμε θαη γ) εάλ είλαη ζσξεπηηθή ή κε ε ζπλδξνκή ησλ 
πξνϋπνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη από ηελ ίδηα δηάηαμε γηα ηε ρνξήγεζε ησλ ππ' απηήο 
πξνβιεπόκελσλ βνεζεκάησλ, ην Λνκηθό πκβνύιην ηνπ Θξάηνπο (Γ' Σκήκα) 
νκόθσλα γλσκνδόηεζε όηη, α) δελ είλαη δπλαηή ε απαξίζκεζε ησλ πεξηπηώζεσλ, 
θαζώο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ε πεξηπησζηνινγία ησλ 
θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο είλαη δπλαηόλ λα εκθαληζζνύλ, β) ε θαηεγνξία ησλ 
νηθνλνκηθά αδύλαησλ πνιηηώλ είλαη δηάθνξε από απηή ησλ πνιπηέθλσλ θαη γ) νη 
πεξηπηώζεηο ησλ «εμαηξεηηθώλ πεξηπηώζεσλ», «ηεο έθηαθηεο» θαη ηεο «ζνβαξήο 
αλάγθεο» ηίζεληαη ελαιιαθηηθώο, σο πξνο ηε ζπλδξνκή ηνπο, είηε σο πξνο ηνπο 
νηθνλνκηθά αδύλαηνπο, είηε σο πξνο ηνπο πνιύηεθλνπο.  
 
6.Γηα ηνπο αλσηέξσ ζθνπνύο ε Δπηηξνπή Απόξσλ εγθξίλεη ηηο αηηήζεηο έληαμεο ζηε 
ιίζηα Απόξσλ ηνπ Γήκνπ ε νπνία εγθξίλεη ην θαζεζηώο απνξίαο. Αλά ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα ε Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ιίζηαο Απόξσλ κε λέεο 
αηηήζεηο.   
 
7.Κε ηελ ππ΄αξηζκ.74/2017 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  νξίζζεθαλ ηα 
κέιε ηεο Δπηηξνπήο Απόξσλ ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο-Υαιθεδόλνο ησλ νπνίσλ ε 
ζεηεία ηνπο ιήγεη ζηηο 05/04/2019. 
Έπεηηα από ηηο παξαηηήζεηο Γεκνηηθώλ πκβνύισλ πνπ ήηαλ κέιε θαη ηελ αλάιεςε 
θαζεθόλησλ Πξνέδξνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ από ηελ θ.Υαξακαξά (αζύκβαην )  
 
Πξνηείλεηαη: 
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Ζ  ζύλζεζε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Απόξσλ  πξνηείλεηαη λα απνηειείηαη από  
έληεθα  (11) κέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη  ηνπ Πξνέδξνπ θαη νξίδεηαη  λα 
απνηειείηαη από : 
Σέζζεξηο (4) Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηεο ζπκπνιίηεπζεο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, 
νη νπνίνη νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
Γύν (2) Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ησλ παξαηάμεσλ ηεο  αληηπνιίηεπζεο  κε ηνπο 
αλαπιεξσηέο ηνπο, νη νπνίνη νξίδνληαη κε απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη  
Πέληε  (5) Γεκόηεο  
Ζ  ζεηεία ηεο Δπηηξνπήο Απόξσλ λα δηαξθέζεη σο ηελ αιιαγή ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. 
 
Παξαθαιείζηε όπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά ηόζν γηα ηε ζπγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο 
Απόξσλ ηνπ Γήκνπ καο όζν θαη γηα ηνλ νξηζκό ησλ κειώλ (ηαθηηθώλ θαη 
αλαπιεξσκαηηθώλ) πνπ ζα ηελ απαξηίδνπλ θαζώο θαη γηα ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο 
ηεο. 
 

 
Αθνινύζσο έιαβαλ ηνλ ιόγν δηάθνξνη Γεκνηηθνί ύκβνπινη νη νπνίνη εμέθξαζαλ ηηο 
απόςεηο ηνπο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο πνπ θαηεγξάθεζαλ αλαιπηηθά ζηα πξαθηηθά ηεο 

πλεδξηάζεσο. 
 
 
ηε ζπλέρεηα ε Αληηδήκαξρνο Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο θ. Αιίθε Γαιαδνύια πξόηεηλε ζηε 
ζέζε ηνπ θ. Δπάγγεινπ Θνπκαξηαλνύ πνπ ήηαλ αλαπιεξσηήο ηνπ Πξνέδξνπ ηνλ θ. 
Λίθν Αλαληάδε, ζηε ζέζε ηεο θ. Υαξακαξά όπνπ εδώ ππάξρεη αζπκβίβαζην ιόγσ ηνπ 
όηη έγηλε Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ σο ηαθηηθό κέινο ηελ θ. Γαλάε 
Δκκαλνπήι, σο αλαπιεξσκαηηθό κέινο ζηε ζέζε ηνπ θ. Πξεινξέληδνπ Αξζέληνπ-
Γεώξγηνπ ηνλ θ. Θώζηα Υαηδεγεσξγίνπ θαη όζνλ αθνξά ηνπο δεκόηεο θαη ην 
αλαπιεξσκαηηθό κέινο ζηε ζέζε ηεο θ. Δπαγγειίαο Κπνπγά πνπ παξαηηείηαη, 
πξνηείλεηαη ε θα Θαηεξίλα Γεξάξδνπ νύησο ώζηε ε Δπηηξνπή απηή λα ζπλερίζεη λα 
ιεηηνπξγεί απξόζθνπηα κέρξη θαη ηηο 31 Απγνύζηνπ ηνπ ’19 πνπ είλαη θαη ε ιήμε ηεο 
ζεηείαο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. 

 
Θαηόπηλ απηνύ ε Πξόεδξνο έζεζε ην όιν ζέκα ζε ςεθνθνξία σο εηζήρζε θαη κε ηηο 
θαηαηεζείζεο γηα ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πξνηάζεηο θαη θάιεζε ην ώκα λα 
απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Κεηά ηαύηα, ην Γ.. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ όια ηα πξναλαθεξόκελα ζηνηρεία, θαη 
είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ Λ. 3463/2006, απηέο ησλ άξζξσλ 65, 67 θαη 69 
ηνπ Λ. 3852/2010, θαζώο θαη απηέο 
 

 Σνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 2690/99 (ΦΔΘ 45/Α΄/99) 
 Σνπ άξζξνπ 13 παξ. 2 ηνπ Θαλνληζκνύ Ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ (αξηζ. 25/2011 απόθαζε Γ..) 

 Σσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 1ε ηνπ Λ. 3463/2006 (Θώδηθαο Γήκσλ θαη 
Θνηλνηήησλ) θαη απηέο ηνπ άξζξνπ 202 παξ. 2 ηνπ ηδίνπ Λόκνπ 

 Σεο ππ΄αξ. 173/2004 Πξάμεσο ηνπ Η΄Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ 
 Σεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Λ. 3801/2009 
 Σεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ. 3870/2010 
 Σελ ππ΄αξηζκ. 490/2007 Γλσκνδόηεζε ηνπ Λ..Θ. θαη ην ππ΄αξ. πξση. 

244/16.05.2008 έγγξαθν ηνπ Τπ. Δζσηεξηθώλ 

 Σελ αξηζ. 74/2017 πξνεγνύκελε ζρεηηθή απόθαζε Γεκ. πκβνπιίνπ 
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΩΛΑ 

 
Α.  Δγθξίλεη, γηα ηνπο ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο αλαθεξόκελνπο ιόγνπο, ηελ 

επαλαζπγθξόηεζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Απόξσλ ζηνλ Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο-

Λέαο Υαιθεδόλαο, νξίδνληαο σο λέν ηαθηηθό κέινο απηήο ηελ Γεκ. ύκβνπιν ηεο 

πιεηνςεθίαο θ. Γαλάε Δκκαλνπήι θαη σο λέα αλαπιεξσκαηηθά κέιε απηήο ηνπο Γεκ. 

πκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο θ.θ. Ληθόιαν Αλαληάδε θαη Θσλζηαληίλν Υαηδεγεσξγίνπ 

θαη ηελ δεκόηηζζα/θάηνηθν θ. Θαηεξίλα Γεξάξδνπ, έηζη ώζηε ε λέα ζύλζεζε ηεο 

Δπηηξνπήο λα έρεη σο εμήο:  

 
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αιίθε Γαιαδνύια, Αληηδήκαξρνο Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο, αλαπιεξνύκελε 

από ηνλ Γεκ. ύκβνπιν ηεο πιεηνςεθίαο θ. Ληθόιαν Αλαληάδε. 

ΚΔΙΖ 

 

ΑΗΡΔΣΟΗ 

 

ΣΑΘΣΗΘΑ  ΚΔΙΖ                                                      ΑΛΑΠΙΖΡΩΚΑΣΗΘΑ  ΚΔΙΖ 

 

Δκκαλνπήι Γαλάε, Γεκ. ύκβνπινο πιεηνςεθίαο   Θαιύβεο Γεώξγηνο, Γεκ. ύκβ. πιεηνςεθίαο 

Αλδξένπ Υξηζηίλα,                    »                      Υαηδεγεσξγίνπ Θσλζηαληίλνο,     » 

Καλσιεδάθεο Θεόδσξνο,                  »              Θαιακπόθεο Ησάλλεο,                     »  

Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο, Γεκ. ύκβνπινο κεηνςεθίαο  Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο, Γεκ. ύκβνπινο 

κεηνςεθίαο   

Σνκπνύινγινπ Ησάλλεο,                        »                      Θνπεινύζνο Υξήζηνο,        »    

 

ΓΖΚΟΣΔ 

 

           ΣΑΘΣΗΘΑ ΚΔΙΖ                                       ΑΛΑΠΙΖΡΩΚΑΣΗΘΑ ΚΔΙΖ 

 

Διέλε Γεξνληή                                             Θαηεξίλα Γεξάξδνπ 

Γέζπνηλα Θαζηξηλάθε                                    Αιίθε Κηραειίδνπ 

Γεώξγηνο Θόθθνο                                          Φσηεηλή Βαδνγηάλλε 

Λίθε Βαιίδνπ                                               Ησάλλεο Κηραειίδεο 

ππξίδσλ Γξακκέλνο                                     Αζαλαζία Ιάιε 
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Β. Οξίδεη ηελ δηάξθεηα ζεηείαο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Απόξσλ κέρξη ηέινπο ηεο 

ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ, ήηνη κέρξη 31/8/2019.  

 
 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 41/2019. 
 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί. 
 

 
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                Ζ ΑΘΖΑΑ ΘΑΘΖΘΟΛΣΑ ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ.. 

 

        ΓΔΩΡΓΗΑ ΥΑΡΑΚΑΡΑ                                       ΥΡΖΣΗΛΑ ΑΛΓΡΔΟΤ 

 

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ.. 

Θαιακπόθεο  Ησάλλεο 

Αλαληάδεο  Ληθόιανο 

Παπαινπθά  Δπηπρία 

Θαιύβεο  Γεώξγηνο 

Γαιαδνύια  Αιίθε 

Καλσιεδάθεο  Θεόδσξνο 

Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 

Αγγειήο Υξήζηνο 

Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο 

Θάπνπα-Σξηαληαθύιινπ Θσλζηαληίλα 

Υαηδεγεσξγίνπ Θσλζηαληίλνο 

Θνπξεκέλνο Ιάκπξνο 

Δκκαλνπήι Γαλάε 

Θνπεινύζνο  Υξήζηνο 

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο 

Θόληνο  Απόζηνινο 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                     Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
                                                      ΛΔΑ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-ΛΔΑ ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 
Ζ Τπεύζπλε Γηεθπ/ζεσο 
Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ                                   ΓΔΩΡΓΗΑ ΥΑΡΑΚΑΡΑ 
 
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
Δζωηεξηθή Γηαλνκή.: 
 

- Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ  
- Αληηδήκαξρν Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πξόεδξν Γεκ. Δπηηξνπήο Απόξσλ 
- Γ/λζε Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο /Σκήκα Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ 
- Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκνζίσλ ρέζεσλ 
- Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  
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