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ΘΔΚΑ: «Ιήςε απόθαζεο επί ηεο επηδίσμεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο λα 
παξαδώζεη ζηα θξπθά θαη κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο κέξνο ηεο 
θαζαξηόηεηαο ζε ηδηώηε ζην όλνκα ηεο  παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ»  
 
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε 
Ππλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζηα πιαίζηα ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ ηνλ 
θνξσλντφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. 
Α΄/11-3-2020) θαη ηεο αξηζ. 40 εγθπθιίνπ ηνπ Ξ.ΔΠ.  ζήκεξα ζηηο 11.5.2020, 
εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 7 κ.κ., χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση. 8878/5-5-2020 
έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο 5/2020) 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»), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4555/18 
(«Θιεηζζέλεο Η»). 
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Ρν Ππκβνχιην ζπλεθιήζε κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ αξηζ. εηζ. πξση. 8416/23-4-2020 
αηηήκαηνο ησλ Γεκ. Ππκβνχισλ θ.θ. Λ.Πεξεηάθε, Γ.Δ.Γθνχκα θαη Η.Εαραξηάδε, ην 
νπνίν ζπλππέγξαςαλ θαη νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Α.Βαζηιφπνπινο, Δ.Ξαπαινπθά, 
Λ.Αλαληάδεο, Γ.Αλεκνγηάλλεο, Θ.Ληάηζεο, Η.Θαιακπφθεο, θαη Γ.Δκκαλνπήι (έγγξαθν 
κε αξηζ. εηζ. πξση. 8675/30-4-2020), θαζψο επίζεο θαη νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ.  
Σ.Ρνκπνχινγινπ, Θ.Ρνκπνχινγινπ, Ξ.Αζαλαζφπνπινο, Π.Αιεθξαγθή (έγγξαθν κε 
αξηζ. εηζ. πξση. 8674/30-4-2020), θαη Η.Νπζηακπαζίδεο, ήηνη ην 1/3 θαη πιένλ ηνπ 
ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 
παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ 
απηέο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Λ. 4555/18 («Θιεηζζέλεο Η») θαη ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηηο 
φκνηεο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 2 ηνπ Λ. 4674/20. 
 

O Γήκαξρνο : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
Ν Ξξφεδξνο : ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ 
Ν Γξακκαηέαο : ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΧΣΟΤ 

 
 

ΤΛΘΔΖ  ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ  ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
 

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 Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηεξψληαο ηα 
πξφρεηξα πξαθηηθά απηνχ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ 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 απψλ, σο αθνινχζσο: 
 
 
 
          ΠΑΡΟΛΣΔ                                                          ΑΠΟΛΣΔ ________ 
    

Γεσξγακιήο  Ιύζζαλδξνο                              Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο 
Σάθαο Ζιίαο                                                               

Γξακκέλνο ππξίδσλ                                                 

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο  

Παπαθώζηα Αλζή 

Θνζθνιέηνο σηήξηνο  

Κπεξδέζεο ππξίδσλ  
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Θαξαβίαο Γεώξγηνο  

Θνπηζάθεο  Κηραήι  

Θνπεινύζνο  Υξήζηνο  

Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο  

Παπαινπθά  Δπηπρία  

Αλαληάδεο Ληθόιανο 

Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο  

Ληάηζεο  Θσλζηαληίλνο 
Θαιακπόθεο Ησάλλεο 

Δκκαλνπήι Γαλάε  

Γξεηδειηάο Παληειήο  

Γξεηδειηάο Υξήζηνο  

Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο  

Ιαδαξίδεο Πέηξνο  

Ιέθθαο Αζαλάζηνο 

Σνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Υαξάιακπνο  

Σνκπνύινγινπ  Θσλζηαληίλνο  

Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο  

Αιεθξαγθή νθία  

εξεηάθεο Ληθόιανο  

Γθνύκα  Γαλάε-Δύα 

Εαραξηάδεο Ησάλλεο 

Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 

Γνύιαο Αιέμαλδξνο 

Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο  

 

 
Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο ηφζν ε Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 

Θνηλφηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θ. Παλαγηώηα Αγνξαζηνύ φζν θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλφηεηαο Λ. Σαιθεδφλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο. 

 

Πξνζειεύζεηο-Απνρσξήζεηο : 

 Νη θ.θ. Ξ.Ιαδαξίδεο θαη Α.Ιέθθαο απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ςεθνθνξίαο επί ηνπ κνλαδηθνχ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. θαη πξηλ ζπκκεηάζρνπλ ζε 

απηήλ. 

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

έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην κνλαδηθό 

ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

 

Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ φξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ 

ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθψο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή 

θαη ηνπο εηδηθνχο αγνξεηέο πνπ επηζπκνχλ λα κηιήζνπλ ζην κνλαδηθφ ζέκα ηεο Ζ.Γ.  
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ΚΟΛΑΓΗΘΟ ΘΔΚΑ Ζ.Γ.  

Ν θ. Ξξφεδξνο κε βάζε ην κνλαδηθφ Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Πψκαηνο ηα ππ΄αξηζκ. εηζ. πξση. 8416/23-4-2020, 8674/30-4-2020 θαη 
8675/30-4-2020 έγγξαθα ησλ αηηνχλησλ Γεκ. Ππκβνχισλ πνπ αλαθέξνπλ ηα εμήο:  
 
Α) 
 
Πξνο:  - Ιύζαλδξν Γεσξγακιή, Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
         - Γεκνηηθνύο πκβνύινπο 
 
Θχξηε Ξξφεδξε 
Θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη 
 
Ζ Ιατθή Ππζπείξσζε δεηά λα ζπγθιεζεί ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα λα ηνπνζεηεζεί 
θαη λα απνθαζίζεη επί ηεο επηδίσμεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο λα παξαδψζεη ζηα θξπθά 
θαη κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο κέξνο ηεο θαζαξηφηεηαο ζε ηδηψηε ζην φλνκα ηεο 
 παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνχ. 

Ζ επίθιεζε ηεο δεκφζηαο πγείαο εθ κέξνπο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο είλαη παξαπάλσ απφ 
πξνζρεκαηηθή, φρη κφλν γηαηί ην ζέκα αθνξά ζε κηα βαζηθή ππεξεζία ηνπ δήκνπ γηα 
ηελ θαηάζηαζε  ηεο νπνίαο ππεχζπλε είλαη ε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ,  αιιά θαη γηαηί ε 
Γεκνηηθή Αξρή είρε φιν ην ρξφλν λα ζπγθαιέζεη Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε ζέκα ηελ 
αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο φπσο έρεη πξνηείλεη ε Ιατθή Ππζπείξσζε θαη φπσο είρε 
δεζκεπηεί πξνζσπηθά ν θ Γήκαξρνο πξν κελφο ζηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Απιά ε Γεκνηηθή Αξρή ηνπ θ Βνχξνπ αμηνπνηεί ηηο ΞΛΞ ηεο θπβέξλεζεο θαη 
πξνζηξέρεη, φπσο αθξηβψο θαη άιιεο Γεκνηηθέο Αξρέο, λα παξαδψζεη ζε ηδηψηεο φηη 
κπνξεί.   

Θαινχκε φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο λα ζηεξίμνπλ απηή ηελ πξφηαζε 

  

Γηα ηε Ιατθή Ππζπείξσζε 

Λίθνο Πεξεηάθεο 

Γαλάε Γθνχκα 

Γηάλλεο Εαραξηάδεο 

Β) 

 

ΘΔΚΑ: Αίηεκα γηα ζύγθιεζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

Ζ Ξφιε ηεο Θαξδηάο καο ζπκθσλεί κε ηε πξφηαζε ηεο Ιατθήο Ππζπείξσζεο γηα ηε 
ζχγθξηζε εθηάθηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ην ζέκα πνπ πεξηέρεηαη ζηε πξφηαζή 
ηεο. 
 
Νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη 
 
Σάξεο Ρνκπνχινγινπ - Ιεσληδφπνπινο  
Θψζηαο Ρνκπνχινγινπ  
Ξαλαγηψηεο Αζαλαζφπνπινο  
Πνθία  Αιεθξαγθή 
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Γ) 

ΘΔΚΑ: Αίηεκα γηα ζύγθιεζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  
 
 

Ζ Γχλακε Ξνιηηψλ ζπκθσλεί κε ηελ πξφηαζε ηεο Ιατθήο Ππζπείξσζεο λα ζπγθιεζεί 
άκεζα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ην ζέκα πνπ έρεη αλαθχςεη κε ηελ πξνζπάζεηα 
παξάδνζεο ζε ηδηψηε ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο κε πξφζρεκα ηηο αλάγθεο ιφγσ 
παλδεκίαο. Αληί λα ζπλεδξηάζεη ην ΓΠ κε ζέκα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 
παλδεκίαο, φπσο είρε δεζκεπζεί ε δεκνηηθή αξρή ζηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε (23/3), 
πξνρσξνχλ ζρεδηαζκνί ελ θξππηψ θαη κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο, αγλνψληαο ηα 
ζπιινγηθά φξγαλα. Δπηπιένλ νη ιφγνη πνπ αλαθέξεη ην έγγξαθν ηνπ Αληηδεκάξρνπ 
Θαζαξηφηεηαο, αιιά επαλαιακβάλνληαη θαη ζε ζρεηηθφ δειηίν πνπ εμέδσζε ην 
Γξαθείν Ρχπνπ ηνπ Γήκνπ είλαη πξνζρεκαηηθνί θαη απιά αμηνπνηνχληαη νη 
δπλαηφηεηεο πνπ δίλνπλ νη ΞΛΞ ηεο θπβέξλεζεο γηα λα παξαδνζνχλ ππεξεζίεο ζε 
ηδηψηεο.  
 
Πεκεηψλνπκε φηη ε δεκνηηθή αξρή ηεο Γχλακεο Ξνιηηψλ πξνρψξεζε ζε πιήξσζε 
πνιιψλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε κφληκν πξνζσπηθφ θαη πξνγξακκάηηζε θαη ζρεδίαζε ηελ 
πξφζιεςε θαη άιισλ κφληκσλ εξγαδνκέλσλ γηα ην Ρκήκα Θαζαξηφηεηαο, 
δεκηνπξγψληαο κηα ππνδνκή ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ θαιχπηεη ζε κεγάιν βαζκφ 
ηηο αλάγθεο ηεο πφιεο. Εεηάκε λα γίλεη άκεζα ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα απηά θαη λα 
κελ πξνρσξήζεη θαλέλαο ζρεδηαζκφο πξηλ ζπδεηεζεί ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.  
 
Νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη ηεο Γχλακεο Ξνιηηψλ 
 
Αλαληάδεο Λίθνο  
Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο  
Βαζηιφπνπινο Άξεο  
Δκκαλνπήι Γαλάε  
Θαιακπφθεο Γηάλλεο  
Ληάηζεο Θψζηαο  
Ξαπαινπθά Δπηπρία  
 
Δλ ζπλερεία ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ππφςε ηνπ Πψκαηνο ηελ ππ΄αξηζκ. εηζ. πξση. 
9208/11-5-2020 εηζήγεζε ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο» επί ηνπ ζέκαηνο πνπ έρεη σο εμήο:  
 

Δηζήγεζε ηεο Ιατθήο πζπείξσζεο 
 

«Ιήςε απφθαζεο επί ηεο επηδίσμεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο λα παξαδψζεη ζηα θξπθά 
θαη κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο κέξνο ηεο θαζαξηφηεηαο ζε ηδηψηε ζην φλνκα ηεο 

 παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ.» 
 
Σξεηάζηεθαλ  19 κέξεο κεηά ην αίηεκα ηεο Ιατθήο Ππζπείξσζεο θαη 18 κέξεο απφ ηε 
ζπκπιήξσζε ηνπ απαξαίηεηνπ αξηζκνχ Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ γηα λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε, θαη ελψ έρεη πεξάζεη πάλσ απφ 1,5 κήλαο 
απφ ηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε 
 
Ζ θαζπζηέξεζε απηή δελ είλαη δηαδηθαζηηθή, νχηε ηπραία. Έρεη φια ηα ζηνηρεία ηεο 
δφιηαο κεζφδεπζεο ψζηε λα πξνιάβεη ε Γεκνηηθή αξρή παξά ην αίηεκα θαη ηελ 
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ζχγθιηζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, παξά ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ ζσκαηείνπ 
εξγαδνκέλσλ, παξά ηελ θαηαςήθηζε ηνπ ζέκαηνο ζηελ θνηλφηεηα Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο, λα πξνρσξήζεη ζηηο 7/5 ζε πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα ην ζέκα θαη 
αχξην 12/5 ζε απεπζείαο αλάζεζε. Ξξνθαλψο έρεη ηνπο ιφγνπο θαη ελδερνκέλσο ηηο 
δεζκεχζεηο ηεο ε Γεκνηηθή Αξρή λα ηξέρεη λα πξνθαηαβάιιεη ην Γεκνηηθφ 
Ππκβνχιην, λα επηρεηξεί λα αθπξψζεη πξαθηηθά ηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε.  
 
Δμ άιινπ ε Γεκνηηθή Αξρή φηαλ ζέιεη λα εμππεξεηήζεη θαλέλα κεγαινθαηαζθεπαζηή 
ή λα κηζζψζεη ην άιζνο ζε ηδηψηε μέξεη λα ζπγθαιεί Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κέζα ζε 
ψξεο. Όηαλ φκσο είλαη λα ζπδεηήζνπκε ην ζέκα ησλ κέηξσλ γηα ηελ παλδεκία φπσο 
δεζκεχηεθε ζηηο 23 Κάξηε  ν θ Γήκαξρνο ηφηε ε «επφκελε εβδνκάδα» κεηαηίζεηαη 
ζηηο θαιέλδεο.  
 
Θχξηνη ζπλάδειθνη 
 
Θάλνληαο έλαλ απνινγηζκφ ησλ κέηξσλ πνπ πήξε ε θπβέξλεζε ηηο πξνεγνχκελεο 
βδνκάδεο, αιιά θαη ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ εξγνδνηηθψλ ελψζεσλ, εχθνια 
δηαπηζηψλεη θαλείο φηη απνηεινχλ πάγηεο αμηψζεηο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, γηα 
ηελ έληαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ην μεδνχκηζκα ησλ εξγαδνκέλσλ 
 
Κε ηηο 5 θαηά ζεηξά «δέζκεο κέηξσλ» ηεο θπβέξλεζεο θαη κε ηειεπηαία ηελ ΞΛΞ, 
πνπ ππνγξάθηεθε κάιηζηα αλήκεξα ηελ Ξξσηνκαγηά, πέξαλ ησλ απιφρεξσλ 
ρξεκαηνδνηήζεσλ, ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ θνξναπαιιαγψλ, νη θαπηηαιηζηέο παίξλνπλ 
σο «πξνίθα» κηα νιφθιεξε βεληάιηα λέσλ αληεξγαηηθψλ κέηξσλ, πνπ πξνζηίζεληαη 
ζην ήδε πινχζην αληεξγαηηθφ νπινζηάζην άθεζε ν θπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ 
 
Έηζη, ε εξγνδνζία κπνξεί ηαπηφρξνλα λα δηακνξθψλεη πνιιαπιέο θαη 
κεηαβαιιφκελεο ηαρχηεηεο εξγαδνκέλσλ, κέζα ζηνλ ίδην φκηιν θαη ηελ ίδηα 
επηρείξεζε. Λα έρεη θαη εξγαδφκελνπο κε αλαζηνιή ζχκβαζεο σο «εθεδξεία», άιινπο 
ζε θαζεζηψο  «εθ πεξηηξνπήο εξγαζία» γηα δχν βδνκάδεο θάζε κήλα κε ην κηζφ 
κηζζφ. 
 
Λα «δαλείδεη» εξγαδφκελνπο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο, λα επηβάιιεη θαη κνλνκεξψο ηελ 
ηειεξγαζία, πνπ απνγεηψλεη ην βαζκφ εθκεηάιιεπζεο, «ζβήλνληαο» ην δηαρσξηζκφ 
κεηαμχ εξγάζηκνπ θαη κε εξγάζηκνπ ρξφλνπ.  
 
Πηελ «αζπιία» πνπ απνιακβάλεη ε εξγνδνζία πξνζηίζεηαη θαη ην φηη ζα κεηψλεη θαηά 
βνχιεζε ην πξνζσπηθφ ηεο, κε ηηο θαη επθεκηζκφ «ξήηξεο δηαηήξεζεο ησλ ζέζεσλ 
εξγαζίαο»,  
 
Ρελ ίδηα ψξα, κε ηελ ηειεπηαία ΞΛΞ, κπήθε μαλά ζην ζηφραζηξν ν ζηαζεξφο 
εκεξήζηνο ρξφλνο εξγαζίαο, αθνχ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο ζην φλνκα 
ηεο θαηάζηαζεο λα «πξνζαξκφδνπλ ην σξάξην εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο κε ην 
σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπο», ελψ παγψλεη γηα φιν ην 2020 ν άζιηνο θαηψηαηνο κηζζφο 
ησλ 650 επξψ αμηνπνηψληαο ηνλ λφκν Βξνχηζε – Αρηζηφγινπ. 
 
Κέζα ζε απηφ ην πιαίζην πξαγκαηνπνηνχληαη θαη κηα ζεηξά πξνζαξκνγέο ζηνλ 
κεραληζκφ ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο, θαη ζηνπο Γήκνπο γηα ηελ ζηήξημε ηεο αληηιατθήο 
πνιηηηθήο. Απηέο ηηο πξνβιέςεηο ησλ ΞΛΞ βξήθαλ σο «ρξπζή επθαηξία» Γεκνηηθέο 
Αξρέο αλά ηελ Διιάδα γηα λα απνηειεηψζνπλ φηη είρε απνκείλεη φξζην 
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Έηζη θαη ε δεκνηηθή αξρή ΛΓ-ΘΗΛΑΙ ηνπ θ Βνχξνπ θιηκαθψλεη ηελ αληεξγαηηθή 

αληηιατθή ηεο πνιηηηθή θαη αμηνπνηεί ηελ παλδεκία ηνπ θνξνλντνχ σο πξφζρεκα γηα λα 

πεξάζεη ζηα κνπισρηά ζε ηδηψηεο κέξνο ηεο θαζαξηφηεηαο 
 
ηηο 16 Απξίιε 2020, ν αληηδήκαξρνο πξάζηλνπ θαη θαζαξηόηεηαο θ. 
Θνπηζάθεο κε έγγξαθν ηνπ, ην νπνίν θξαηήζεθε επηαζθξάγηζην κπζηηθό 
επί κία βδνκάδα, δήηεζε λα δνζεί ζε ηδηώηε ην πιύζηκν ησλ θάδσλ ζην 
όλνκα ηεο... παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνύ θαη ηεο Γεκόζηαο Τγείαο.  
 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα δελ είλαη κεκνλσκέλε. Έρεη θαηαγξαθεί ε ζέζε ηεο 

δηνίθεζεο Βνχξνπ ππέξ ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ κέζα απφ 

ηνπνζεηήζεηο αιιά θαη ην ίδην έξγν ηεο. Γηα παξάδεηγκα, φρη κφλν ζπλερίδεη ηελ 

εθρψξεζε ζε ηδηψηεο κεγάινπ κέξνπο ηνπ πξαζίλνπ, πνπ έθαλε ε δηνίθεζε 

Βαζηιφπνπινπ, αιιά θαη ζέιεη λα ηελ παγηψζεη. Ξξφζθαηα επηρείξεζε λα πεξάζεη ηελ 

αθχξσζε 12 κφληκσλ πξνζιήςεσλ ζην πξάζηλν απφ επηιαρφληεο πξνθήξπμεο ηνπ 

ΑΠΔΞ. Πηε ζπλέρεηα θπζηθά ζα καο έιεγε λα δηεπξχλνπκε ηελ εθρψξεζε ζε ηδηψηε 

γηαηί δελ έρνπκε πξνζσπηθφ. 

Πξόθεηηαη γηα γεληθεπκέλε επίζεζε: κε ηα ίδηα ή παξφκνηα πξνζρήκαηα 

δεκνηηθέο αξρέο ηεο ΛΓ, ηνπ ΠΟΗΕΑ θαη ηνπ ΘΗΛΑΙ ζε φιε ηελ Διιάδα, αμηνπνηνχλ 

ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο Ξξάμεηο Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ ηεο θπβέξλεζεο θαη 

επηρεηξνχλ λα εθρσξήζνπλ κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο ηκήκαηα ηεο θαζαξηφηεηαο θαη 

άιισλ ππεξεζηψλ ζε ηδηψηεο. 

Ζ κέζνδνο είλαη ε ίδηα θαη ηώξα κε ηελ ΛΓ θαη πξηλ κε ην 

ΤΡΗΕΑ : απαμηψλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ κέζσ ηεο έιιεηςεο κφληκνπ 

πξνζσπηθνχ θαη θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα θνκκάηη-θνκκάηη ηηο 

πεξλνχλ ζε ηδηψηεο.  

Πηελ αξρή δήζελ πξνζσξηλά θαη ζηε ζπλέρεηα γεληθεπκέλα κε μεθάζαξν ζηφρν ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε θαη ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε θάζε ππεξεζίαο. Απνηέιεζκα: ε παξνρή 

παλάθξηβσλ θαη ρακειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζην δεκφηε  

Ζ ελέξγεηα απηή ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο είλαη κειεηεκέλε, ζηνρεπκέλε. Αμηνπνηεί ηηο 

πξάμεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ λφκηκε αζπδνζία πνπ έρεη δνζεί απφ ηελ 

θπβέξλεζε, θαη φπσο θαη άιινη δήκνη επηρεηξνχλ, ηψξα πνπ πάκε θαη πξνο ραιάξσζε 

ησλ κέηξσλ,  λα μεπνπιήζνπλ φηη πξνιάβνπλ. Δπηδηψθεη λα δεκηνπξγήζεη 

ηεηειεζκέλα ζην φλνκα ηεο παλδεκίαο, αθξηβψο φπσο θάλεη ην θξάηνο θεληξηθά θαη ε 

κεγαινεξγνδνζία ζε εθαηνληάδεο ηφπνπο δνπιεηάο. 

 

Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ απαληήζεσλ  

 

Πην εξψηεκα γηαηί φρη κε δηθά καο κέζα, αιινχ απαληνχλ φηη δε βξίζθνπκε 

αληαιιαθηηθά, ζην θνηλνηηθφ ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο φηη βξίζθνπκε αληαιιαθηηθά 

αιιά δε κπνξνχκε λα αγνξάζνπκε απνιπκαληηθά, θαη ζην θνηλνηηθφ ηεο Σαιθεδφλαο 

φηη ρξεηάδνληαη εηδηθά κεραλήκαηα πνπ δελ έρεη ν Γήκνο 

 

Δπηθαιείηαη ε Γεκνηηθή Αξρή ηε δεκφζηα πγεία. Γελ πείζεη θαλέλαλ  

 Δηδηθά γηα ην ζέκα ησλ απνξξηκκάησλ ηα δεηήκαηα πγείαο ππάξρνπλ φιν ην 

ρξφλν θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
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 Αλ ππάξρεη ζέκα κε ηνλ covid θαη ηνπο θάδνπο, γηαηί νη εξγαδφκελνη ζηελ 

θαζαξηφηεηα δνπιεχνπλ κε νηθνδνκηθέο κάζθεο, παληειψο αθαηάιιειεο γηα 

απηνπξνζηαζία απφ ηνχο;  

 Ξνπ είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ΚΑΞ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ 

θαζαξηφηεηα θαη φζνπο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην θνηλφ; 

 Δδψ θαη 2 κήλεο, απφ ηηο 12 Κάξηε ε Ιατθή Ππζπείξσζε, έρεη πξνηείλεη λα 

παξζεί πξσηνβνπιία γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ΞΦ ζην Γήκν αιιά νχηε θσλή 

νχηε αθξφαζε απφ ηελ Γεκνηηθή Αξρή. 

 Πηηο 23 Κάξηε ε Ιατθή Ππζπείξσζε πξφηεηλε λα γίλεη εηδηθή ζπλεδξίαζε ηνπ 

ΓΠ κε ζέκα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο. Ν θ Βνχξνο δεζκεχηεθε ΓΠ 

κέζα ζηελ εβδνκάδα. Έρνπλ πεξάζεη αηζίσο ζρεδφλ 2 κήλεο θαη αθφκε 

πεξηκέλνπκε 

 
Αθφκα ρεηξφηεξα φηαλ ην ζσκαηείν εξγαδνκέλσλ θαηήγγεηιε φηη  ε δεκνηηθή αξρή 
θηινδνμεί ην δψξν ησλ 10.000 επξψ ζηνλ ηδηψηε λα ην θάλεη κε θξαηηθά ιεθηά πνπ 
έρνπλ δνζεί πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ  εηδηθά κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη 
θαζεκεξηλέο απνιπκάλζεηο ρψξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παλδεκίαο. 
 

Θαινχκε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα απνθαζίζεη φηη: 

 

 δελ εγθξίλεη ηελ παξάδνζε ζε ηδηψηε θαλελφο ηκήκαηνο ηεο θαζαξηφηεηαο, 
 θαηεβαίλεη άκεζα από ηελ ηζηνζειίδα θαη ηα άιια κέζα ηνπ Γήκνπ ε 

ζρεηηθή πξφζθιεζε 

 αθπξώλεη ηελ ζπλνπηηθή δηαδηθαζία αλάζεζεο κε ΑΞ 9075/ 7/5/2020, δελ 
λνκηκνπνηεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθήο δαπάλεο 

 πξέπεη ν Γήκνο λα επηζθεπάζεη άκεζα ηα κεραλήκαηα πνπ ήδε δηαζέηεη 
θαη έρνπλ πιεξψζεη νη δεκφηεο. 

 ν Γήκνο πξέπεη λα δηεθδηθήζεη άκεζα πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη 
αλαλέσζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο θαζαξηφηεηαο. 

 
11/5/2020 
Γηα ηε Ιατθή Ππζπείξσζε 
Λίθνο Πεξεηάθεο 
 
 
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. 
 

 Ν Γήκαξρνο θ. Η.Βνχξνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ αθφινπζε 
πξφηαζε δεηψληαο ηελ ππεξςήθηζή ηεο απφ ην Πψκα: 

 
«Κηα δηπιή πξφθιεζε αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε. Ζ απαγφξεπζε 
πξνζιήςεσλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη ε πγεηνλνκηθή θξίζε πνπ αληηκεησπίδνπκε έρεη 
νδεγήζεη ηνπο ΝΡΑ ζε αδηέμνδα πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νδεγνχλ θαη ζε 
πγεηνλνκηθφ θίλδπλν. Ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο θαζαξηφηεηαο, πξαζίλνπ θαη ηεο 
θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 
 
Κπξνζηά ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, απνηειεί κνλφδξνκν ε αλαδήηεζε ιχζεσλ πνπ 
εκπιέθνπλ θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 
 

ΑΔΑ: 6ΓΧ946ΜΩ0Ι-ΨΜΟ



 9 

Εεηνχκε απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε λα απμήζεη ηηο επηρνξεγήζεηο θαη λα 
δξνκνινγήζεη ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε πξφζιεςε κφληκνπ 
πξνζσπηθνχ πνπ ζα θαιχςεη ηηο πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο φισλ ησλ Γήκσλ». 
 

 Πε θαηάζεζε επίζεο ςεθίζκαηνο πξνέβε θαη ην Πσκαηείν Δξγαδνκέλσλ ηνπ 
Γήκνπ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, θαη νη ζέζεηο ηνπ 
Πσκαηείνπ επί ηνπ ζέκαηνο. 

 
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ην ζέκα σο εηζάγεηαη 
κε ηελ πξφηαζε ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λέαο Φηιαδέιθεηαο-
Λέαο Σαιθεδφλαο» αθελφο θαη ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ αθεηέξνπ ζε 
ηαπηφρξνλε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ Πψκαηνο, δηεπθξηλίδνληαο φηη δελ εηζάγνληαη 
πξνο ςήθηζε ηα αξηζ. 2 θαη 3 ζεκεία ηεο θαηαθιείδαο ηεο εηζήγεζεο ηεο δεκνηηθήο 
παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο», ήηνη ηα 
ζεκεία κε ηα νπνία θαιείηαη ην Γεκ. Ππκβνχιην λα απνθαζίζεη φηη: 
 

 θαηεβαίλεη άκεζα από ηελ ηζηνζειίδα θαη ηα άιια κέζα ηνπ Γήκνπ ε 
ζρεηηθή πξφζθιεζε. 
 

 αθπξώλεη ηελ ζπλνπηηθή δηαδηθαζία αλάζεζεο κε ΑΞ 9075/ 7-5-2020, δελ 
λνκηκνπνηεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθήο δαπάλεο. 

 

δεδνκέλνπ φηη απηά αλήθνπλ εθ ηνπ Λφκνπ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γεκάξρνπ θαη φρη 
ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 
παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο») δελ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζηελ 
ςεθνθνξία. 

 

 πέξ ηεο πξφηαζεο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο», σο θαηεηέζε, ςήθηζαλ νη Γεκ. Πχκβνπινη 
θ.θ. Α.Βαζηιφπνπινο, Δ.Ξαπαινπθά, Λ.Αλαληάδεο, Γ.Αλεκνγηάλλεο, Θ.Ληάηζεο, 
Η.Θαιακπφθεο, Γ.Δκκαλνπήι, Ξ.Γξεηδειηάο, Σ.Γξεηδειηάο, Γ.Αλαγλψζηνπ, 
Σ.Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο, Θ.Ρνκπνχινγινπ, Ξ.Αζαλαζφπνπινο, 
Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνχκα, Η.Εαραξηάδεο, θαη Η.Νπζηακπαζίδεο (ζχλνιν 17). 
 

 πέξ ηεο θαηαηεζείζαο απφ ηνλ θ. Γήκαξρν πξφηαζεο ςήθηζαλ νη Γεκ. 
Πχκβνπινη θ.θ. Ι.Γεσξγακιήο, Ζ.Ράθαο, Π.Γξακκέλνο, Γ.Θαληαξέιεο, 
Α.Ξαπαθψζηα, Π.Θνζθνιέηνο, Π.Κπεξδέζεο, Γ.Θαξαβίαο, Κ.Θνπηζάθεο, 
Σ.Θνπεινχζνο, Π.Αιεθξαγθή, Α.Θσλζηαληηλίδεο θαη Α.Γνχιαο (ζχλνιν 13).  
 
 

Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηηο δχν θαηαηεζείζεο πξνηάζεηο, ηα 
ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη : 
 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο») θαη απηέο 
ηνπ άξζξνπ 74 παξ. 2 ηνπ Λ. 4555/18 («Θιεηζζέλεο Η»), φπσο ηζρχεη 

 Ρα αξηζ. εηζ. πξση. 8416/23-4-2020, 8674/30-4-2020 θαη 8675/30-4-2020 
έγγξαθα ησλ αηηνχλησλ Γεκ. Ππκβνχισλ θαη ηελ ππ΄αξηζκ. εηζ. πξση. 
9208/11-5-2020 εηζήγεζε ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο» 
 

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ 

(17 ΤΠΔΡ ΠΡΟΣΑΖ ΙΑΨΘΖ ΤΠΔΗΡΧΖ-13 ΤΠΔΡ ΠΡΟΣΑΖ ΓΖΚΑΡΥΟΤ)  

 

Γελ εγθξίλεη ηελ επηδίσμε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο λα παξαδψζεη ζηα θξπθά θαη κε 
ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο κέξνο ηεο θαζαξηφηεηαο ζε ηδηψηε ζην φλνκα ηεο  παλδεκίαο 
ηνπ θνξσλντνχ θαη ζπγθεθξηκέλα απνθαζίδεη φηη: 
 

 δελ εγθξίλεη ηελ παξάδνζε ζε ηδηψηε θαλελφο ηκήκαηνο ηεο θαζαξηφηεηαο, 
 

 πξέπεη ν Γήκνο λα επηζθεπάζεη άκεζα ηα κεραλήκαηα πνπ ήδε δηαζέηεη 
θαη έρνπλ πιεξψζεη νη δεκφηεο. 
 

 ν Γήκνο πξέπεη λα δηεθδηθήζεη άκεζα πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη 
αλαλέσζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο θαζαξηφηεηαο. 

 

 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό   34/2020. 

Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 

 
            Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                           Ν Γξακκαηέαο ηνπ Γ.Π. 

                                                            Γ.Αλαγλψζηνπ                                            

         ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ                     δελ ππέγξαςε ηελ απφθαζε, δηφηη  

δελ ζπλαηλεί ζηελ αθαίξεζε ησλ                        

ζεκείσλ 2 & 3 απφ ηελ ζρεηηθή 

εηζήγεζε, θξίλνληαο φηη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν δελ απνηππψλεηαη ην 

πξαγκαηηθφ απνηέιεζκα ηεο 

δηεμαρζείζαο ςεθνθνξίαο. 

 

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ.. 

Ράθαο Ζιίαο 

Γξακκέλνο Πππξίδσλ 

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο 

Ξαπαθψζηα Αλζή  

Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο 

Κπεξδέζεο Πππξίδσλ 

Θαξαβίαο Γεψξγηνο 

Θνπηζάθεο  Κηραήι 

Θνπεινχζνο  Σξήζηνο 

Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο 

Ξαπαινπθά  Δπηπρία 

Αλαληάδεο Ληθφιανο 

Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 
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Ληάηζεο  Θσλζηαληίλνο 
Θαιακπφθεο Ησάλλεο 

Δκκαλνπήι Γαλάε 

Γξεηδειηάο Ξαληειήο 

Γξεηδειηάο Σξήζηνο 

Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο 

Ρνκπνχινγινπ  Θσλζηαληίλνο 

Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο 

Αιεθξαγθή Πνθία 

Πεξεηάθεο Ληθφιανο 

Γθνχκα Γαλάε-Δχα 

Εαραξηάδεο Ησάλλεο 

Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 

Γνχιαο Αιέμαλδξνο 

Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο 
 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
                                                           Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο                      
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ                                 ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ 
   
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή :  
 

- Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Αληηδήκαξρν Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ 
- Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Γηεχζπλζε Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ 
- Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 
- Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ 
- Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ 
- Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ  
- Πσκαηείν Δξγαδνκέλσλ Γήκνπ 
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