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Δ.Ζ.Γ. ΘΔΚΑ: «Ιήςε απόθαζεο επί ηεο πξόηαζεο ηνπ επηθεθαιήο  ηεο 
 δεκνηηθήο Ξαξάηαμεο ‘’ ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ ‘’ θ. Ξ.Γξεηδειηά πξνο ηελ Γεκνηηθή 
Αξρή αλαθνξηθά  κε ηηο πξνηεξαηόηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα ζέζεη ν Γήκνο 
ζρεηηθά κε ηελ ‘’ πγεηνλνκηθή παλδεκία  θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ‘’  πνπ 
καζηίδεη θαη δηαπεξλά όιε ηελ αλζξσπόηεηα θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη 
ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηώλ κε ηηο νπνίεο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί  ν Γήκνο 
ζε όιε ηελ πεξίνδν πνπ ζα ηζρύεη ε παλδεκία»  
 
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
Ππλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζηα πιαίζηα θαη ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ ηνλ 
θνξσλντφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. 
Α΄/11-3-2020) ζήκεξα ζηηο 23.3.2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 7 κ.κ., χζηεξα 
απφ ηελ αξηζ. πξση. 7016/19-3-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο 
4/2020) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνχ θ. Ιχζζαλδξνπ Γεσξγακιή, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη επηδφζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθφ ζε θάζε Πχκβνπιν 
ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη ζηνπο  Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Θνηλνηήησλ 
Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο Σαιθεδφλαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 
3852/2010 («Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο») ζε αξρηθά δηά πεξηθνξάο Ππλεδξίαζε πνπ 
ηξνπνπνηήζεθε ιφγσ κε επίηεπμεο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην Λφκν ζπκκεηνρήο ησλ 
2/3 ησλ κειψλ ηνπ Πψκαηνο θαη κε ην απφ 20/3/2020 ειεθηξνληθφ κήλπκα 
κεηεηξάπε ζε ηειεδηάζθεςε κε ηα ελλέα (9) απφ ηα αξρηθψο εηζαρζέληα 16 ζέκαηα 
ηεο Ζ.Γ.. 

 
 

                  Βαζκφο Ξξνηεξαηφηεηαο: Θαλνληθφ  
         Σξφλνο Γηαηήξεζεο: Πην δηελεθέο 

Βαζκφο Αζθαιείαο : Αδηαβάζκεην 
 
ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 
«ΓΗΑΓΔΗΑ» ΘΑΗ ΠΡΖΛ «ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ 
ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ» ΠΡΖΛ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ 
ΡΝ ΓΖΚΝ 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 

 
ΓΖΚΝΠ 

Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-Λ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 
 

 

   
Αξ. Απφθαζεο: 24/2020 
 
Αξ. Ξξσηνθφιινπ: 7531/1-4-2020 

Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 
Ρκήκα πνζηήξημεο  
Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ  

 
Γξαθείν Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

                         
Ραρ. Γ/λζε:   Γεθειείαο 97 
                     143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα 
Ξιεξνθνξίεο: Ξιέζζαο Θσλ/λνο 
Ρει.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               kgeorgamli@gmail.com 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 
 
Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 23.3.2020 
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 5/2020 ηνπ Γ.Π. 
ηνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο-Λ.Σαιθεδφλαο, 
ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην παξαθάησ ζέκα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
mailto:kgeorgamli@gmail.com
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O Γήκαξρνο : ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΝΟΝΠ 
Ν Ξξφεδξνο : ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ ΓΔΥΟΓΑΚΙΖΠ 
Ν Γξακκαηέαο : ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΑΛΑΓΛΥΠΡΝ 

 
 

ΠΛΘΔΠΖ  ΓΖΚΝΡΗΘΝ  ΠΚΒΝΙΗΝ 
 

ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ                                             
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ  

ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ  

ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ  ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  

ΞΑΞΑΘΩΠΡΑ ΑΛΘΖ  

ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ  

ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ  

ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  

ΘΝΡΠΑΘΖΠ  ΚΗΣΑΖΙ  

ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ  ΣΟΖΠΡΝΠ  

 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ 
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ  

ΞΑΞΑΙΝΘΑ  ΔΡΣΗΑ  

ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  
ΛΡΑΡΠΖΠ  ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 

ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ  

ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ  

ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ  

ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  

ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ  
 

ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΩΛΗΓΝΞΝΙΝΠ 
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ  

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ  ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  

ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ  

ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ  

ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  

ΓΘΝΚΑ  ΓΑΛΑΖ-ΔΑ  

ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 

ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  

 
 
Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 
ηεξψληαο ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηνχ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ1 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 32 παξφληεο 
θαη 1 απνχζα, σο αθνινχζσο: 
 
 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ :   ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΝΟΝΠ 
 

 

          ΞΑΟΝΛΡΔΠ                                                          ΑΞΝΛΡΔΠ ________ 
    

Γεσξγακιήο  Ιύζζαλδξνο                                    Αιεθξαγθή Πνθία  

Ράθαο Ζιίαο  

Γξακκέλνο Πππξίδσλ  

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο  

Ξαπαθώζηα Αλζή  

Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο  

Κπεξδέζεο Πππξίδσλ  

Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο 

Θαξαβίαο Γεώξγηνο  

Θνπηζάθεο  Κηραήι  

Θνπεινύζνο  Σξήζηνο  

Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο  

Ξαπαινπθά  Δπηπρία  

Αλαληάδεο Ληθόιανο 

Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο  
Ληάηζεο  Θσλζηαληίλνο  
Θαιακπόθεο Ησάλλεο 
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Δκκαλνπήι Γαλάε  

Γξεηδειηάο Ξαληειήο  

Γξεηδειηάο Σξήζηνο  

Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο  

Ιαδαξίδεο Ξέηξνο  

Ιέθθαο Αζαλάζηνο 

Ρνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Σαξάιακπνο  

Ρνκπνύινγινπ  Θσλζηαληίλνο  

Αζαλαζόπνπινο Ξαλαγηώηεο  

Πεξεηάθεο Ληθόιανο  

Γθνύκα  Γαλάε-Δύα  

Εαραξηάδεο Ησάλλεο  

Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 

Γνύιαο Αιέμαλδξνο 

Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο  

 
 
Πεκεηψλεηαη φηη απφ ηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ απνύζα ε Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 

Θνηλφηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θ. Ξαλαγηώηα Αγνξαζηνύ, ελψ ήηαλ παξώλ ν Ξξφεδξνο 

ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλφηεηαο Λ. Σαιθεδφλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο. 

 

Ξξνζειεύζεηο-Απνρσξήζεηο : 

 

 Νη θ.θ. Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνχκα θαη Η.Εαραξηάδεο απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε 

κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 

Απνπζίεο :  

Ζ Γεκνηηθή Πχκβνπινο θ. Π. Αιεθξαγθή απνπζίαδε δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξψζεη 

ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π.. 

 

Ν Ξξφεδξνο, παξφληνο ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο  δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην 

κνλαδηθό  ζέκα Δθηφο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, ην νπνίν θαηά πιεηνςεθία ην Γ.Π., κε 

ςήθνπο 16 ΞΔΟ-13 ΘΑΡΑ (ελψ θαηαγξάθεθαλ θαη 3 «παξψλ») θαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 7 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο ηζρχεη, 

ζπκθψλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ. 

 

ΑΔΑ: ΩΨ8Ω46ΜΩ0Ι-1Μ0



 4 

ΚΝΛΑΓΗΘΝ  ΘΔΚΑ  Δ.Ζ.Γ.  

 

Ν επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ Αλεμάξηεηε Δλσηηθή Θίλεζε» θ. 
Ξ.Γξεηδειηάο έζεζε ππφςε ηνπ Πψκαηνο σο κνλαδηθό  Θέκα Δ.Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο 
Ππλεδξίαζεο πξφηαζε πξνο ηελ Γεκνηηθή Αξρή αλαθνξηθά  κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο 
πνπ ζα πξέπεη λα ζέζεη ν Γήκνο ζρεηηθά κε ηελ ‘’ πγεηνλνκηθή παλδεκία  θαη ηελ 
νηθνλνκηθή θξίζε ‘’  πνπ καζηίδεη θαη δηαπεξλά φιε ηελ αλζξσπφηεηα θαη ηελ ηνπηθή 
θνηλσλία θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηηο νπνίεο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί  ν 
Γήκνο ζε φιε ηελ πεξίνδν πνπ ζα ηζρχεη ε παλδεκία, πξφηαζε ε νπνία έρεη σο εμήο: 
 
θ. Γήκαξρε, θ. Ξξφεδξε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, 
 
     Πηε   ζπλεδξίαζε ηεο 20ήο Καξηίνπ 2020  ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 
καο θαηαηέζεθαλ  απφ πιεπξάο κνπ σο επηθεθαιήο  ηεο  Γεκνηηθήο καο Ξαξάηαμεο ‘’ 
ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ ‘’ πξνο ηελ Γεκνηηθή Αξρή , νη παξαθάησ  πξνηάζεηο καο  αλαθνξηθά  κε 
ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα ζέζεη ν Γήκνο καο ζρεηηθά κε ηελ ‘’ πγεηνλνκηθή 
παλδεκία  θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ‘’  πνπ καζηίδεη θαη δηαπεξλά φιε ηελ 
αλζξσπφηεηα θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία καο . 
     Πεκεηψλνπκε θαη ηνλίδνπκε φηη δελ είλαη επθαηξία ελ φςεη  ηεο παλδεκίαο λα 
θάλνπκε αλακνξθψζεηο νθηψ ζειίδσλ, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζην ηερληθφ 
πξφγξακκα , γηα άζρεηα δεηήκαηα πνπ δελ έρνπλ θακία απνιχησο ζρέζε κε ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα  ησλ ζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ καο εμ’ αηηίαο ηεο παλδεκίαο. 
Δηδηθφηεξα , 
      Α’.- 1.-  Δίλαη πγεηνλνκηθά επηβεβιεκέλε ε θαηάξγεζε εθέηνο φισλ ησλ 
 Δθδειψζεσλ ηεο Ξξσηνκαγηάο θαη ζηηο δχν πφιεηο καο γηα ηελ πξνζηαζία , ηφζν ησλ 
ζπκπνιηηψλ καο απφ ηελ δηαζπνξά ηνπ ‘’ θνξσλντνχ  ‘’ , φζν θαη ησλ κηθξνπσιεηψλ 
θαη ησλ επηζθεπηψλ ηνπ Γήκνπ καο  .Ζ απνθπγή ησλ πάζεο θχζεσο ζπλαζξνίζεσλ 
ζ’ απηή ηελ θξίζηκε ρξνληθή πεξίνδν είλαη  πγεηνλνκηθά επηβεβιεκέλε . 
2.- Λα ιεθζεί απφθαζε , ηφζν Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, φζν  θαη  ηνπ Γεκνηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ γηα απαιιαγή απφ ηα Γεκνηηθά Ρέιε επί ηξίκελν [ απφ 15 Καξηίνπ έσο 
15 Ηνπλίνπ 2020] φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο  .Απφ ηελ 
ζηηγκή πνπ είλαη θιεηζηά κε εληνιή Θπβέξλεζεο δελ ππάξρεη ιεηηνπξγία θαη δελ 
ππάξρεη θαη λνκηθή ππνρξέσζε θαηαβνιήο απηψλ [ δηάξξεμε ηεο αληαπνδνηηθήο 
ζρέζεο εμ αηηίαο αλσηέξαο βίαο ]. 
4.- Λα ιεθζεί απφθαζε , ηφζν ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο , φζν θαη ηνπ Γεκνηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ γηα απαιιαγή απφ ηα Γεκνηηθά Ρέιε  επί ηξίκελν [ απφ 15 Καξηίνπ έσο 
15 Ηνπλίνπ 2020] φισλ ησλ  εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ   . Απφ ηελ ζηηγκή πνπ είλαη 
θιεηζηά κε εληνιή Θπβέξλεζεο δελ ππάξρεη ιεηηνπξγία θαη γη’ απηά  θαη δελ ππάξρεη 
θαη λνκηθή ππνρξέσζε θαηαβνιήο απηψλ [ δηάξξεμε ηεο αληαπνδνηηθήο ζρέζεο εμ 
αηηίαο αλσηέξαο βίαο ]. 
5.-  Λα ιεθζεί απφθαζε  , ηφζν ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο , φζν θαη ηνπ Γεκνηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ γηα κείσζε θαηά πελήληα επί ηνηο εθαηφ 50 % [ απφ 15 Καξηίνπ έσο 15 
Ηνπλίνπ 2020] ηνπιάρηζηνλ εάλ θαη εθφζνλ δνπιέςνπλ ην θαινθαίξη ,  φισλ ησλ 
ηειψλ θαη δηθαησκάησλ  ηνπ Γήκνπ  απφ θαηαιήςεηο πεδνδξνκίσλ , πιαηεηψλ , 
πεδνδξφκσλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απφ  ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ 
ελδηαθέξνληνο .Γελ πξέπεη λα καο δηαθεχγεη φηη εθαηνληάδεο λέεο θαη λένη 
ζπκπνιίηεο καο έρνπλ βξεζεί μαθληθά θαη αλαίηηα γη’ απηνχο ζην δξφκν θαη ν Γήκνο 
δελ κπνξεί λα κέλεη αδηάθνξνο ζε έλα ηέηνην ζνβαξφ θνηλσληθφ θαηλφκελν . 
6.- Λα εληζρπζνχλ νηθνλνκηθά φινη νη ζρεηηθνί θσδηθνί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε 
ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε – αλακφξθσζε απηνχ γηα δαπάλεο πνπ ζα αθνξνχλ ηελ 
ελίζρπζε ησλ ελδεψλ - εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη  ηηο πξνκήζεηεο γηα ηηο 
 απνιπκάλζεηο δεκνηηθψλ θαη δεκφζησλ θηηξίσλ , ζρνιείσλ , πιαηεηψλ , 
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θνηλνρξήζησλ ρψξσλ κπξνζηά απφ ηξάπεδεο , εθθιεζίεο , θαξκαθεία , δεκνηηθήο 
ζπγθνηλσλίαο  θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο φπνπ ζπλαζξνίδεηαη ην θνηλφ . 
7.- Λα γίλεηαη , θαη’ νίθνλ θαη απφ ζπίηη  ζε ζπίηη  κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο βνήζεηα 
ζην ζπίηη , δηαλνκή θαη ζίηηζε ησλ πησρψλ - ελδεψλ θαη αλήκπνξσλ θνηλσληθψλ 
νκάδσλ αληί ηεο πξνζθνξάο ησλ πξντφλησλ πξνο απηνχο καδηθά θαη αιθαβεηηθά  , 
απφ ηα ζεκεξηλά θηίξηα δηαλνκήο ησλ ηξνθίκσλ . 
8.- Λα γίλεη εηδηθή κέξηκλα , θξνληίδα θαη ελίζρπζε γηα  ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο 
ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ Γήκν καο πνπ θαζεκεξηλά πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ελ 
κέζσ ‘’ παλδεκίαο ‘’ φηαλ φινη νη άιινη είκαζηε θιεηζκέλνη ζηα ζπίηηα καο ζχκθσλα 
κε ηηο νδεγίεο ηνπ πνπξγείνπ γείαο . 
9.- Λα γίλνληαη ζηαζεξά θαη φρη πεξηνδηθά ή επηθνηλσληαθά  νη  απνιπκάλζεηο ηνπ 
Γεκαξρείνπ θαη φισλ ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ , ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ απηνχ , 
φπσο επίζεο ηεο Γεκνηηθήο Ππγθνηλσλίαο θαη ησλ κέζσλ κεηαθίλεζεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ . 
10.- Νη πξνηεηλφκελεο κεηψζεηο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, πνπ απνηέιεζαλ θαη έλα απφ 
ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο δηαθσλίαο καο κε ηελ ζεκεξηλή δεκνηηθή αξρή, κπνξεί λα γίλεη 
ρσξίο πξφβιεκα ζηα έζνδα απηψλ αθνχ ππάξρεη κεγάιν νηθνλνκηθφ ππφινηπν απφ 
ηελ πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή πεξίνδν ηεο Γεκαξρίαο Άξε Βαζηιφπνπινπ φπσο 
άιισζηε αλαιπηηθά είρα αλαθέξεη  θαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ 
ζρεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ .Πε θάζε πεξίπησζε απφ 15 Καξηίνπ θαη εληεχζελ θαη 
κέρξη φζν θξαηήζεη απηή ε θξίζε θάζε επηρεηξεκαηίαο δηθαηνχηαη θαη λνκηκνπνηείηαη 
λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή απηψλ αθνχ ην θαηάζηεκά ηνπ είλαη θιεηζηφ θαη δελ θάλεη 
ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ αληαπνδνηηθφηεηαο ηνπ Γήκνπ . 
11.- Νη πξνηεηλφκελεο κεηψζεηο ησλ ηειψλ θαη δηθαησκάησλ εθ ρξήζεσο 
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θ.ι.π. επηβάιιεηαη λα γίλνπλ απφ πιεπξάο Γήκνπ ζηα πιαίζηα 
ζηήξημεο φρη κφλν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο , αιιά θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα 
θαηαζηήκαηα απηά , θαηά θχξην ιφγν λέσλ ζε ειηθία ζπκπνιηηψλ καο ,  πνπ μαθληθά 
θαη αλαίηηα γη’ απηνχο βξίζθνληαη ρσξίο δνπιεηά θαη ρσξίο λα μέξνπλ αλ ζα ηελ 
μαλαβξνχλ . 
          
        Β΄-  Δπηπξφζζεηα ησλ αλσηέξσ , πξνηάζεθε κεηαμχ φισλ ησλ άιισλ, ην πψο 
θαη κε πνηέο δηαδηθαζίεο  ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί  ν Γήκνο καο ζε φιε ηελ πεξίνδν 
πνπ ζα ηζρχεη ε Ξαλδεκία θαη εηδηθφηεξα πξνηάζεθαλ απφ ηελ παξάηαμή καο θαη ηα 
εμήο . 
1.- Γειαδή ζα πξέπεη λα εθαξκφζνπκε ζηε πξάμε ηελ Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ 
Ξεξηερνκέλνπ [ ΦΔΘ Α’ 55 / 11-03-2020 ] εδ. Α’ θαη β’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ‘’ 
θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ ....γηα πξνκήζεηεο πιηθνχ θαη 
γηα ππεξεζίεο ‘’ , κε βάζε ηηο νπνίεο ,  κε απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 
Γήκνπ , κπνξνχκε λα αλαζέηνπκε ηελ πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ ή ηελ 
παξνρή ησλ αλαγθαίσλ ππεξεζηψλ [ απνθεχγνληαο ηε δηαδηθαζία ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο θαη  ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε [ λ. 4412 / 2016 – Α’ 147 – 
πεξ. γ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 32  ] . 
2.- Πεκεηψλνπκε φηη κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ε νπνία είλαη ηαρχηαηε θαη 
απνηειεζκαηηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε  ηεο παλδεκίαο , εάλ δελ ππάξρεη πίζησζε 
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ή ππάξρνπζα δελ επαξθεί , κε ηελ ίδηα απφθαζε ηεο 
νηθνλνκηθήο επηηξνπήο γίλεηαη δέζκεπζε γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ , 
ε νπνία εγθξίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 
3.- Απηνλφεην είλαη φηη αλαινγηθά ηα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ 
Γήκνπ [ Θνηλσθειή επηρείξεζε θαη Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ. ] . 
4.- Δπαλαιακβάλσ γηα κία θνξά αθφκε φηη δελ είλαη επθαηξία ελ φςεη  ηεο παλδεκίαο 
λα θάλνπκε αλακνξθψζεηο , ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα , νθηψ 
ζειίδσλ , γηα άζρεηα δεηήκαηα πνπ δελ έρνπλ θακία απνιχησο ζρέζε κε ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα  ησλ ζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ καο. 
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      Γ’.-  Κε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα , φπσο άιισζηε ηνλίζηεθε απφ φιεο ηηο πιεπξέο 
ηεο αληηπνιίηεπζεο γηα πνιχ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα , , είλαη αδχλαηε ε ζπκθσλία θαη 
ηεο παξάηαμήο καο κε ηελ απνζηαιείζα  εκεξήζηα δηάηαμε ησλ 16 ζεκάησλ [ δηά 
πεξηθνξάο Γ.Π.  ] θαη ηελ ελ ζπλερεία ησλ 9 ζεκάησλ  [ κέζσ ηειεδηάζθεςεο Γ.Π. ]  , 
αθνχ δελ έγηλε απνδεθηή ε δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
θαη κάιηζηα κε πνιχ πεξίεξγε επηκνλή λα πεξάζεη νπσζδήπνηε θαη ‘’ ληε θαη θαιά ‘’   
ε ςήθηζε ηεο αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  , ε νπνία ζεκεησηένλ δελ έρεη 
ηίπνηε ην ηδηαίηεξν γηα ηα έθηαθηα κέηξα ...ιφγσ παλδεκίαο , δελ δηαρσξίδεη ηα ησλ 
αλαγθαίσλ γηα ην πξνζσπηθφ θαη ησλ ψξηκσλ έξγσλ ,  αιιά έρεη εγγξαθέο πνπ 
γελλνχλ εξσηεκαηηθά , ρξήδνπλ ηδηαίηεξνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηδηαίηεξεο  πξνζνρήο 
δηεξεχλεζεο , φπσο ζνθά ιέεη θαη ν ιαφο καο .. ζηελ αλακπνπκπνχια  ζα πεξάζνπλε 
θη’ απηά . Ρα ζπκπεξάζκαηα δηθά ζαο  . 
 
         Ππκπνιίηεο έρεη ραζεί ην κέηξν θαη ε ζνβαξφηεηα . Πήκεξα πεξηζζφηεξν απφ 
πνηέ άιινηε απαηηείηαη απ’ φινπο καο  ππεπζπλφηεηα θαη ελφηεηα γηα ηηο ιχζεηο πνπ 
νη ζεκεξηλέο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο παλδεκίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 
 απαηηνχληαη ζ’ επίπεδν Γήκνπ καο θαη απφ πιεπξάο καο ηνπιάρηζηνλ δελ ζηαζήθακε 
αληηπνιηηεπηηθά αιιά θάλακε θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο , ηφζν γηα ηηο ιχζεηο , φζν 
θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζήκεξα απαηηνχληαη λα γίλνπλ θαη λα εθαξκνζηνχλ απφ 
ηελ δεκνηηθή αξρή .  
          

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. 
 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ν εηζεγεηήο απνδέρζεθε πξνηάζεηο ησλ Γεκ. 
Ππκβνχισλ θ.θ. Αξ. Βαζηιφπνπινπ, Γ.Δκκαλνπήι, Σ.Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινπ 
θαη Λ. Πεξεηάθε γηα κηα ζεηξά επηκέξνπο δεηήκαηα θαη πξφηεηλε ζπκπιεξσκαηηθά ηελ 
αλαβνιή ζπδήηεζεο-ιήςεο απφθαζεο θαη ηελ αθαίξεζε απφ ηελ εκεξήζηα δηάηαμε 
ηεο Ππλεδξίαζεο ηνπ 4νπ , 5νπ θαη 6νπ ζέκαηνο απηήο πνπ αθνξνχλ αληίζηνηρα 
«Έγθξηζε 1εο ηξνπνπνίεζεο Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο Γήκνπ έηνπο 2020», «Έγθξηζε 
1εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2020, βάζεη ζρεηηθήο 
απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Νηθ. Δπηηξνπήο» θαη «Έγθξηζε αλακφξθσζεο 
Νινθιεξσκέλνπ Ξιαηζίνπ Γξάζεο (Ν.Ξ.Γ.) ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Λνκηθψλ ηνπ 
Ξξνζψπσλ έηνπο 2020, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Νηθ. Δπηηξνπήο» 
πξνθεηκέλνπ φια ηα ζέκαηα λα ζπδεηεζνχλ ζε ζπλάληεζε ησλ επηθεθαιήο ησλ 
δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ θαη ηνπ Γεκάξρνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα έξζεη θνηλή εηζήγεζε 
ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηελ επφκελε εβδνκάδα γηα ηε ιήςε ζπλνιηθήο απφθαζεο 
γηα ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιάβεη ν Γήκνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ θαη 
ηελ πξνζηαζία ηεο πφιεο θαη ησλ δεκνηψλ-θαηνίθσλ. 

 
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ηελ ππνβιεζείζα 
εηζήγεζε, σο ζπκπιεξψζεθε, ζε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ Πψκαηνο. 
 

 πέξ ηνπ ζέκαηνο, σο ζπκπιεξψζεθε, ηάρζεθαλ νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. 
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, Ξαπαινπθά  Δπηπρία, Αλαληάδεο Ληθφιανο, 
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο, Ληάηζεο  Θσλζηαληίλνο, Θαιακπφθεο Ησάλλεο, 
Δκκαλνπήι Γαλάε, Γξεηδειηάο Ξαληειήο, Γξεηδειηάο Σξήζηνο, Αλαγλψζηνπ 
Γεψξγηνο, Ιαδαξίδεο Ξέηξνο, Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο, 
Ρνκπνχινγινπ  Θσλζηαληίλνο, Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο θαη 
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο (ζχλνιν 15). 
 

 Θαηά ηνπ ζέκαηνο ηάρζεθαλ νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Γεσξγακιήο Ιχζζαλδξνο, 
Ράθαο Ζιίαο, Γξακκέλνο Πππξίδσλ, Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο, Ξαπαθψζηα Αλζή, 
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο, Κπεξδέζεο Πππξίδσλ, Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο, 
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Θαξαβίαο Γεψξγηνο, Θνπηζάθεο  Κηραήι, Θνπεινχζνο  Σξήζηνο θαη 
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο (ζχλνιν 12). 
 

 Νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Πεξεηάθεο Ληθφιανο, Γθνχκα Γαλάε-Δχα, Εαραξηάδεο 
Ησάλλεο θαη Γνχιαο Αιέμαλδξνο (ζχλνιν 4) ηάρζεθαλ ππέξ ηεο πξφηαζεο πνπ 
θαηέζεζε ε δεκνηηθή παξάηαμε «Ιατθή Ππζπείξσζε Λ.Φ.-Λ.Σ.» πνπ αθνξά 
ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο, φπσο 
απεζηάιε κέζσ chat ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. 
 

 Ν Γεκ. Πχκβνπινο θ. Α.Ιέθθαο απείρε απφ ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία. 
 

Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ θαηαηεζείζα απφ ηνλ επηθεθαιήο 
 ηεο  δεκνηηθήο Ξαξάηαμεο ‘’ ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ ‘’ πξφηαζε, φπσο ζπκπιεξψζεθε θαηά ηελ 
Ππλεδξίαζε απφ ηνλ ίδην θαη κέιε ηνπ Πψκαηνο, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ 
θαη : 
 

 Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 παξ. 1 θαη 67 παξ. 7 ηνπ Λ. 3852/10 
(«Θαιιηθξάηεο»), φπσο νη ηειεπηαίεο ηζρχνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο 
απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Λ. 4555/18 («Θιεηζζέλεο Η») θαζψο θαη απηέο 
ηνπ άξζξνπ 37 παξ. 8 θαη 9 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 68, η. Α΄, 20-3-2020) 

 
θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ   ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

(15 ΞΔΟ-12 ΘΑΡΑ) 
 

Δγθξίλεη ηελ ππνβιεζείζα απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ 
ΚΑΕΗ Αλεμάξηεηε Δλσηηθή Θίλεζε» θ. Ξ.Γξεηδειηά πξφηαζε πξνο ηελ Γεκνηηθή Αξρή 
αλαθνξηθά  κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα ζέζεη ν Γήκνο ζρεηηθά κε ηελ ‘’ 
πγεηνλνκηθή παλδεκία  θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ‘’  πνπ καζηίδεη θαη δηαπεξλά φιε ηελ 
αλζξσπφηεηα θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηηο 
νπνίεο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί  ν Γήκνο ζε φιε ηελ πεξίνδν πνπ ζα ηζρχεη ε Ξαλδεκία, 
ε νπνία, φπσο δηακνξθψζεθε θαηά ηελ Ππλεδξίαζε, έρεη σο εμήο: 
 
 
     Πηε   ζπλεδξίαζε ηεο 20ήο Καξηίνπ 2020  ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 
καο θαηαηέζεθαλ  απφ πιεπξάο κνπ σο επηθεθαιήο  ηεο  Γεκνηηθήο καο Ξαξάηαμεο ‘’ 
ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ ‘’ πξνο ηελ Γεκνηηθή Αξρή , νη παξαθάησ  πξνηάζεηο καο  αλαθνξηθά  κε 
ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα ζέζεη ν Γήκνο καο ζρεηηθά κε ηελ ‘’ πγεηνλνκηθή 
παλδεκία  θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ‘’  πνπ καζηίδεη θαη δηαπεξλά φιε ηελ 
αλζξσπφηεηα θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία καο . 
     Πεκεηψλνπκε θαη ηνλίδνπκε φηη δελ είλαη επθαηξία ελ φςεη  ηεο παλδεκίαο λα 
θάλνπκε αλακνξθψζεηο νθηψ ζειίδσλ, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζην ηερληθφ 
πξφγξακκα , γηα άζρεηα δεηήκαηα πνπ δελ έρνπλ θακία απνιχησο ζρέζε κε ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα  ησλ ζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ καο εμ’ αηηίαο ηεο παλδεκίαο. 
 
Δηδηθφηεξα εγθξίλνληαη: 
 
      Α’.- 1.-  Ζ θαηάξγεζε, σο πγεηνλνκηθά επηβεβιεκέλεο, εθέηνο φισλ ησλ 
 Δθδειψζεσλ ηεο Ξξσηνκαγηάο θαη ζηηο δχν πφιεηο γηα ηελ πξνζηαζία , ηφζν ησλ 
ζπκπνιηηψλ καο απφ ηελ δηαζπνξά ηνπ ‘’ θνξσλντνχ  ‘’ , φζν θαη ησλ κηθξνπσιεηψλ 
θαη ησλ επηζθεπηψλ ηνπ Γήκνπ καο  .Ζ απνθπγή ησλ πάζεο θχζεσο ζπλαζξνίζεσλ 
ζ’ απηή ηελ θξίζηκε ρξνληθή πεξίνδν είλαη  πγεηνλνκηθά επηβεβιεκέλε . 
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2.- Λα ιεθζεί απφθαζε , ηφζν Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, φζν  θαη  ηνπ Γεκνηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ γηα απαιιαγή απφ ηα Γεκνηηθά Ρέιε επί ηξίκελν [ απφ 15 Καξηίνπ έσο 
15 Ηνπλίνπ 2020] φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο  .Απφ ηελ 
ζηηγκή πνπ είλαη θιεηζηά κε εληνιή Θπβέξλεζεο δελ ππάξρεη ιεηηνπξγία θαη δελ 
ππάξρεη θαη λνκηθή ππνρξέσζε θαηαβνιήο απηψλ [ δηάξξεμε ηεο αληαπνδνηηθήο 
ζρέζεο έμ’ αηηίαο αλσηέξαο βίαο ]. 
 
3.- Λα ιεθζεί απφθαζε , ηφζν ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο , φζν θαη ηνπ Γεκνηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ γηα απαιιαγή απφ ηα Γεκνηηθά Ρέιε  επί ηξίκελν [ απφ 15 Καξηίνπ έσο 
15 Ηνπλίνπ 2020] φισλ ησλ  εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ   . Απφ ηελ ζηηγκή πνπ είλαη 
θιεηζηά κε εληνιή Θπβέξλεζεο δελ ππάξρεη ιεηηνπξγία θαη γη’ απηά  θαη δελ ππάξρεη 
θαη λνκηθή ππνρξέσζε θαηαβνιήο απηψλ [ δηάξξεμε ηεο αληαπνδνηηθήο ζρέζεο εμ 
αηηίαο αλσηέξαο βίαο ]. 
 
4.-  Λα ιεθζεί απφθαζε  , ηφζν ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο , φζν θαη ηνπ Γεκνηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ γηα κείσζε θαηά πελήληα επί ηνηο εθαηφ 50 % [ απφ 15 Καξηίνπ έσο 15 
Ηνπλίνπ 2020] ηνπιάρηζηνλ εάλ θαη εθφζνλ δνπιέςνπλ ην θαινθαίξη ,  φισλ ησλ 
ηειψλ θαη δηθαησκάησλ  ηνπ Γήκνπ  απφ θαηαιήςεηο πεδνδξνκίσλ , πιαηεηψλ , 
πεδνδξφκσλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απφ  ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ 
ελδηαθέξνληνο .Γελ πξέπεη λα καο δηαθεχγεη φηη εθαηνληάδεο λέεο θαη λένη 
ζπκπνιίηεο καο έρνπλ βξεζεί μαθληθά θαη αλαίηηα γη’ απηνχο ζην δξφκν θαη ν Γήκνο 
δελ κπνξεί λα κέλεη αδηάθνξνο ζε έλα ηέηνην ζνβαξφ θνηλσληθφ θαηλφκελν . 
 
5.- Λα εληζρπζνχλ νηθνλνκηθά φινη νη ζρεηηθνί θσδηθνί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε 
ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε – αλακφξθσζε απηνχ γηα δαπάλεο πνπ ζα αθνξνχλ ηελ 
ελίζρπζε ησλ ελδεψλ - εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη  ηηο πξνκήζεηεο γηα ηηο 
 απνιπκάλζεηο δεκνηηθψλ θαη δεκφζησλ θηηξίσλ , ζρνιείσλ , πιαηεηψλ , 
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ κπξνζηά απφ ηξάπεδεο , εθθιεζίεο , θαξκαθεία , δεκνηηθήο 
ζπγθνηλσλίαο  θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο φπνπ ζπλαζξνίδεηαη ην θνηλφ . 
 
6.- Λα γίλεηαη , θαη’ νίθνλ θαη απφ ζπίηη  ζε ζπίηη  κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο βνήζεηα 
ζην ζπίηη , δηαλνκή θαη ζίηηζε ησλ πησρψλ - ελδεψλ θαη αλήκπνξσλ θνηλσληθψλ 
νκάδσλ αληί ηεο πξνζθνξάο ησλ πξντφλησλ πξνο απηνχο καδηθά θαη αιθαβεηηθά  , 
απφ ηα ζεκεξηλά θηίξηα δηαλνκήο ησλ ηξνθίκσλ . 
 
7.- Λα γίλεη εηδηθή κέξηκλα , θξνληίδα θαη ελίζρπζε γηα  ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο 
ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ Γήκν καο πνπ θαζεκεξηλά πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ελ 
κέζσ ‘’ παλδεκίαο ‘’ φηαλ φινη νη άιινη είκαζηε θιεηζκέλνη ζηα ζπίηηα καο ζχκθσλα 
κε ηηο νδεγίεο ηνπ πνπξγείνπ γείαο . 
 
8.- Λα γίλνληαη ζηαζεξά θαη φρη πεξηνδηθά ή επηθνηλσληαθά  νη  απνιπκάλζεηο ηνπ 
Γεκαξρείνπ θαη φισλ ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ , ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ απηνχ , 
φπσο επίζεο ηεο Γεκνηηθήο Ππγθνηλσλίαο θαη ησλ κέζσλ κεηαθίλεζεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ . 
 
9.- Νη πξνηεηλφκελεο κεηψζεηο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, πνπ απνηέιεζαλ θαη έλα απφ 
ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο δηαθσλίαο καο κε ηελ ζεκεξηλή δεκνηηθή αξρή, κπνξεί λα γίλεη 
ρσξίο πξφβιεκα ζηα έζνδα απηψλ αθνχ ππάξρεη κεγάιν νηθνλνκηθφ ππφινηπν απφ 
ηελ πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή πεξίνδν ηεο Γεκαξρίαο Άξε Βαζηιφπνπινπ φπσο 
άιισζηε αλαιπηηθά είρα αλαθέξεη  θαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ 
ζρεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ .Πε θάζε πεξίπησζε απφ 15 Καξηίνπ θαη εληεχζελ θαη 
κέρξη φζν θξαηήζεη απηή ε θξίζε θάζε επηρεηξεκαηίαο δηθαηνχηαη θαη λνκηκνπνηείηαη 
λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή απηψλ αθνχ ην θαηάζηεκά ηνπ είλαη θιεηζηφ θαη δελ θάλεη 
ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ αληαπνδνηηθφηεηαο ηνπ Γήκνπ . 
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10.- Νη πξνηεηλφκελεο κεηψζεηο ησλ ηειψλ θαη δηθαησκάησλ εθ ρξήζεσο 
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θ.ι.π. επηβάιιεηαη λα γίλνπλ απφ πιεπξάο Γήκνπ ζηα πιαίζηα 
ζηήξημεο φρη κφλν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο , αιιά θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα 
θαηαζηήκαηα απηά , θαηά θχξην ιφγν λέσλ ζε ειηθία ζπκπνιηηψλ καο ,  πνπ μαθληθά 
θαη αλαίηηα γη’ απηνχο βξίζθνληαη ρσξίο δνπιεηά θαη ρσξίο λα μέξνπλ αλ ζα ηελ 
μαλαβξνχλ . 
 

11. Ζ απαιιαγή γηα ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ θαηαβνιή δεκνηηθψλ ηειψλ ησλ 

εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, αλέξγσλ θαη ρακειφκηζζσλ.  

12. Ζ αλάπηπμε εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ  ελφο δηεθδηθεηηθνχ πιαηζίνπ φζνλ αθνξά ηε 

ζηειέρσζε θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη φζνλ αθνξά ηηο ππνδνκέο πγείαο πνπ 

ππάξρνπλ ζηε Λ.Φηιαδέιθεηα θαη ηε ζηειέρσζε κε θαηάιιειν θαη επαξθέο 

πξνζσπηθφ, αιιά θαη ηελ ίδηα ηε ζηήξημε ηνπ «Αγία Όιγα» κε λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη θαηάιιειν εμνπιηζκφ, ψζηε λα κπνξέζεη εθηφο απφ ηελ αηνκηθή 

επζχλε πνπ αθνχγεηαη θάζε κέξα θαη βεβαίσο είλαη απαξαίηεηε, λα αλαδεηρζεί θαη ε 

επζχλε ηεο πνιηηείαο θαη ηα κέηξα πνπ απηή πξέπεη λα πάξεη, καδί κε ην Γήκν. 

13. Λα δηεθδηθεζεί απφ ηελ Ξνιηηεία ην κέγηζην δπλαηφ πνζφ απφ ηα δηαθπγφληα 

έζνδα απφ ηελ καηαίσζε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ θεηηλνχ ενξηαζκνχ ηεο Ξξσηνκαγηάο 

κε βάζε ην κέζν φξν ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, δεδνκέλνπ φηη απηά ηα έζνδα  

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Γήκν γηα ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, γηα ηνπο Ξαηδηθνχο 

Πηαζκνχο θαη γηα νηηδήπνηε άιιν, πξνθεηκέλνπ λα κελ ιείςνπλ απηά απφ ηνπο 

δεκφηεο. 

14. Γεδνκέλνπ ηνπ πνιχ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε φια ηα θαηαζηήκαηα 

ηεο πφιεο, πνιινί εθ ησλ νπνίσλ πξνέξρνληαη απφ απηήλ, λα δεζκεπηνχλ γηα λα 

ηχρνπλ ησλ επεξγεηεκάησλ νη επηρεηξεκαηίεο φηαλ πεξάζεη ε θξίζε θαη αλνίμνπλ πάιη 

ηα θαηαζηήκαηα, φηη ζα ηνπο επαλαπξνζιάβνπλ. 

 
          
        Β΄-  Δπηπξφζζεηα ησλ αλσηέξσ , εγθξίλεηαη κεηαμχ φισλ ησλ άιισλ, ην πψο 
θαη κε πνηέο δηαδηθαζίεο  ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί  ν Γήκνο ζε φιε ηελ πεξίνδν πνπ 
ζα ηζρχεη ε Ξαλδεκία θαη εηδηθφηεξα πξνηάζεθαλ απφ ηελ δεκνηηθή παξάηαμε, σο 
εμήο . 
 
1.- Ζ εθαξκνγή ζηε πξάμε ηελ Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ [ ΦΔΘ Α’ 55 / 11-
03-2020 ] εδ. Α’ θαη β’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ‘’ θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ 
ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ ....γηα πξνκήζεηεο πιηθνχ θαη γηα ππεξεζίεο ‘’ , κε βάζε ηηο 
νπνίεο ,  κε απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ , κπνξνχκε λα 
αλαζέηνπκε ηελ πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ ή ηελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ 
ππεξεζηψλ [ απνθεχγνληαο ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη  ρσξίο 
πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε [ λ. 4412 / 2016 – Α’ 147 – πεξ. γ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 
άξζξνπ 32  ] . 
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2.- Πεκεηψλεηαη φηη κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ε νπνία είλαη ηαρχηαηε θαη 
απνηειεζκαηηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε  ηεο παλδεκίαο , εάλ δελ ππάξρεη πίζησζε 
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ή ππάξρνπζα δελ επαξθεί , κε ηελ ίδηα απφθαζε ηεο 
νηθνλνκηθήο επηηξνπήο γίλεηαη δέζκεπζε γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ , 
ε νπνία εγθξίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 
 
3.- Απηνλφεην είλαη φηη αλαινγηθά ηα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ 
Γήκνπ [ Θνηλσθειή επηρείξεζε θαη Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ. ] . 
 
4.- Δπαλαιακβάλεηαη γηα κία θνξά αθφκε φηη δελ είλαη επθαηξία ελ φςεη  ηεο 
παλδεκίαο λα γίλνληαη αλακνξθψζεηο , ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζην Ρερληθφ 
Ξξφγξακκα , νθηψ ζειίδσλ , γηα άζρεηα δεηήκαηα πνπ δελ έρνπλ θακία απνιχησο 
ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα  ησλ ζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ. 
 
      Γ’.-  Κε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα , φπσο άιισζηε ηνλίζηεθε απφ φιεο ηηο πιεπξέο 
ηεο αληηπνιίηεπζεο γηα πνιχ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα , είλαη αδχλαηε ε ζπκθσλία θαη 
ηεο παξάηαμεο κε ηελ απνζηαιείζα  εκεξήζηα δηάηαμε ησλ 16 ζεκάησλ [ δηά 
πεξηθνξάο Γ.Π.  ] θαη ηελ ελ ζπλερεία ησλ 9 ζεκάησλ  [ κέζσ ηειεδηάζθεςεο Γ.Π. ]  , 
αθνχ δελ έγηλε απνδεθηή ε δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
θαη κάιηζηα κε πνιχ πεξίεξγε επηκνλή λα πεξάζεη νπσζδήπνηε θαη ‘’ ληέ θαη θαιά ‘’   
ε ςήθηζε ηεο αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  , ε νπνία ζεκεησηένλ δελ έρεη 
ηίπνηε ην ηδηαίηεξν γηα ηα έθηαθηα κέηξα ...ιφγσ παλδεκίαο , δελ δηαρσξίδεη ηα ησλ 
αλαγθαίσλ γηα ην πξνζσπηθφ θαη ησλ ψξηκσλ έξγσλ ,  αιιά έρεη εγγξαθέο πνπ 
γελλνχλ εξσηεκαηηθά , ρξήδνπλ ηδηαίηεξνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηδηαίηεξεο  πξνζνρήο 
δηεξεχλεζεο , φπσο ζνθά ιέεη θαη ν ιαφο καο .. ζηελ αλακπνπκπνχια  ζα πεξάζνπλε 
θη’ απηά . Ρα ζπκπεξάζκαηα δηθά ζαο  . 
 
         Ππκπνιίηεο έρεη ραζεί ην κέηξν θαη ε ζνβαξφηεηα . Πήκεξα πεξηζζφηεξν απφ 
πνηέ άιινηε απαηηείηαη απ’ φινπο καο  ππεπζπλφηεηα θαη ελφηεηα γηα ηηο ιχζεηο πνπ 
νη ζεκεξηλέο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο παλδεκίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 
 απαηηνχληαη ζ’ επίπεδν Γήκνπ καο θαη απφ πιεπξάο καο ηνπιάρηζηνλ δελ ζηαζήθακε 
αληηπνιηηεπηηθά αιιά θάλακε θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο , ηφζν γηα ηηο ιχζεηο , φζν 
θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζήκεξα απαηηνχληαη λα γίλνπλ θαη λα εθαξκνζηνχλ απφ 
ηελ δεκνηηθή αξρή .  
 
Γ΄ 

 

Δγθξίλεη ηελ αλαβνιή ζπδήηεζεο-ιήςεο απφθαζεο θαη ηελ αθαίξεζε απφ ηελ 
εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο ηνπ Γεκ. Ππκβνπιίνπ ηνπ 4νπ , 5νπ θαη 
6νπ ζέκαηνο απηήο πνπ αθνξνχλ αληίζηνηρα «Έγθξηζε 1εο ηξνπνπνίεζεο Ρερληθνχ 
Ξξνγξάκκαηνο Γήκνπ έηνπο 2020», «Έγθξηζε 1εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ 
ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2020, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Νηθ. Δπηηξνπήο» 
θαη «Έγθξηζε αλακφξθσζεο Νινθιεξσκέλνπ Ξιαηζίνπ Γξάζεο (Ν.Ξ.Γ.) ηνπ Γήκνπ 
θαη ησλ Λνκηθψλ ηνπ Ξξνζψπσλ έηνπο 2020, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο-εηζήγεζεο 
ηεο Νηθ. Δπηηξνπήο» πξνθεηκέλνπ φια ηα ζέκαηα λα ζπδεηεζνχλ ζε ζπλάληεζε ησλ 
επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ θαη ηνπ Γεκάξρνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα έξζεη 
θνηλή εηζήγεζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηελ επφκελε εβδνκάδα γηα ηε ιήςε 
ζπλνιηθήο απφθαζεο γηα ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιάβεη ν Γήκνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ηνπ θνξσλντνχ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πφιεο θαη ησλ δεκνηψλ-θαηνίθσλ, ηεο 
δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δνκψλ απηήο. 
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό   24/2020. 

Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί. 

 
            Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π.                           Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΡΝ Γ.Π. 

   

         ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ ΓΔΥΟΓΑΚΙΖΠ                         ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΑΛΑΓΛΥΠΡΝ 

 

ΡΑ ΞΑΟΝΛΡΑ ΚΔΙΖ ΡΝ Γ.Π. 

Ράθαο Ζιίαο 

Γξακκέλνο Πππξίδσλ 

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο 

Ξαπαθψζηα Αλζή  

Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο 

Κπεξδέζεο Πππξίδσλ 

Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο 

Θαξαβίαο Γεψξγηνο 

Θνπηζάθεο  Κηραήι 

Θνπεινχζνο  Σξήζηνο 

Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο 

Ξαπαινπθά  Δπηπρία 

Αλαληάδεο Ληθφιανο 

Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 
Ληάηζεο  Θσλζηαληίλνο 
Θαιακπφθεο Ησάλλεο 

Δκκαλνπήι Γαλάε 

Γξεηδειηάο Ξαληειήο 

Γξεηδειηάο Σξήζηνο 

Ιαδαξίδεο Ξέηξνο 

Ιέθθαο Αζαλάζηνο 

Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο 

Ρνκπνχινγινπ  Θσλζηαληίλνο 

Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο 

Πεξεηάθεο Ληθφιανο 

Γθνχκα Γαλάε-Δχα 

Εαραξηάδεο Ησάλλεο 

Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 

Γνχιαο Αιέμαλδξνο 

Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο 
 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                        Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 
                                                           Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-Λ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο                      
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ                                 ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ ΓΔΥΟΓΑΚΙΖΠ 
   
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
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Δζσηεξηθή Γηαλνκή :  
 

- Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Αληηδήκαξρν Νηθ. πεξεζηψλ 
- Αληηδήκαξρν Ρερληθψλ πεξεζηψλ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 
- Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ 
- Γ/λζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο 
- Ρκήκα Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο 
- Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ 
- Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκ. Πρέζεσλ 
- Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ  
- Πσκαηείν Δξγαδνκέλσλ Γήκνπ 
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