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                                                                                 ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 6οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 6/2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ. 

 
ΘΔΜΑ : Λήυη απόθαζης ζτεηικά με απαλλαγή καηαβολής ηης ειζθοράς για ζίηιζη 

παιδιών ποσ απαζτολούνηαι ζηο βρεθονηπιακό ζηαθμό, για ηο τρονικό διάζηημα από 
ηην σποτρεφηική διακοπή ηοσς, λόγφ covid-19, έφς ηο Δεκέμβριο 2020 

 
 
 
ήκεξα ηελ 26ε Απξηιίνπ 2020 εκέξα Κπξηαθή από θαη 18:00 ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε 
κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ 
Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο ΠΝΠ «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο 
ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο 
πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ», θαηόπηλ ηεο ππ’αξηζκ.1511/23-4-20 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Γ..,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, 
δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ 20, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόνηες      

 
1) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Καξαγηάλλεο 
Κσλ/λνο ,5.) Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,6.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 7.))νύρια ηπιηαλή  ,8.) 
ακπάλεο Γεκήηξηνο,,9.)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 10.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 11.)Αλδξένπ 
Υξπζνύια,12.) Λαδάξνπ Κσλ/λνο. 13.)  Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,14.) Θενδσξνπνύινπ 
νθία,15.) Καξλέδεο ππξίδσλ ,16.) Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,17.)  νύριαο σηήξηνο,18.) 
Κεξακίδαο Γεώξγηνο, 19.)Αζαλαζίνπ άββαο,20.)Μέιινο Ησάλλεο. 
 

 
Απόνηες 
1) Γαινπληδή– ακπάλε Υξπζνύια 
 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάλης Υρ. πσρίδων, Παρών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παρόνηες  
1) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο, Κ. Μεγαινρσξίνπ, 
Απόνηες 
 
1) Λαδάξνπ Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,2.) . Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 3.)Λίιινο 
ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,4.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο, 5.) Κνηδηάο ηακάηηνο, 
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Κ.Σαθηηθνύπνιεο,6.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,7.) Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ 
Φαλαξίνπ,8.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά. 
 
 
Σα ειεθηξνληθά πξαθηηθά ηεο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο 
Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο 
 
 
  Αριθμός Θέμαηος: 4ο Ζ/Γ.                                         ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 73/2020 
 
 
ΘΔΜΑ : Λήυη απόθαζης ζτεηικά με απαλλαγή καηαβολής ηης ειζθοράς για ζίηιζη 

παιδιών ποσ απαζτολούνηαι ζηο βρεθονηπιακό ζηαθμό, για ηο τρονικό διάζηημα από 
ηην σποτρεφηική διακοπή ηοσς, λόγφ covid-19, έφς ηο Δεκέμβριο 2020 

 
 
 
Ο Πξόεδξνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ  θ. Κεξακίδα ν νπνίνο  έζεζε ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ, 
δηαβηβάδνληαο ειεθηξνληθά ζηνπο παξόληεο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηα θάησζη: 
 
«Αγαπεηνί ζπλάδειθνη πήξακε απηή ηελ πξσηνβνπιία δεηώληαο λα γίλεη δεκνηηθό 
ζπκβνύιην γηα λα πάξνπκε κέηξα αλαθνύθηζεο ησλ ζπκπνιηηώλ καο θαη ησλ 
επηρεηξήζεσλ αιιά θαη άιισλ θνηλσληθώλ νκάδσλ ιόγσ COVID19. 
Αληηιακβάλεζηε όηη ε ζπλνρή ηνπ θνηλσληθνύ ηζηνύ είλαη απηό πνπ εκείο σο 
δεκνηηθή αξρή έρνπκε ππνρξέσζε λα δηαθπιάμνπκε . 
Η ξαρνθνθαιηά ηεο νηθνλνκίαο πνπ είλαη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα 
ππάξρνπλ θαη κεηά ηε ιήμε ησλ κέηξσλ. 
Οη ζπκπνιίηεο καο πνπ ππνθέξνπλ πξέπεη λα βξνπλ ην δήκν καο ζπκπαξαζηάηε θαη 
ζηήξηγκα ηνπ. 
Δελ έρνπκε θαηξό γηα ράζηκν νύηε ρξόλν γηα αληηπαξαζέζεηο . 
Απηό πνπ πεξηκέλνπλ νη πνιίηεο είλαη λα καο βξνπλ ελσκέλνπο πξναζπίδνληαο ηνπο, 
Γηα απηό ινηπόλ πξνηείλνπκε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πξνηάζεηο πξνο ςήθηζε . 
4ΟΝ Τελ απαιιαγή θαηαβνιήο ηεο εηζθνξάο γηα ζίηηζε παδηώλ πνπ απαζρνινύληαη 
ζην βξεθνλεπηαθό ζηαζκό . γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ππνρξεσηηθή δηαθνπή 
ηνπο ιόγσ COVID 19 Kαη έσο ην ηέινο Δεθεκβξίνπ 2020 .Αγαπεηνί ζπλάδειθνη δελ 
ππάξρεη ίζσο θακία θνηλσληθή νκάδα πνπ λα κελ έρεη πιεγεί δεηώ κε απόθαζε ηνπ 
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ λα απαιιαγνύλ νη γνλείο από εηζθνξά ζίηηζεο ζηνλ παηδηθό 
ζηαζκό .θαζώο λα πάξνπκε ζρεηηθή απόθαζε έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηεο 
ΔΗΚΕΔΗΤ γηα λα θαιπθηεί όπνην νηθνλνκηθό θελό ζηελ επηρείξεζε». 
Ο Πξόεδξνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηελ ζπλέρεηα ζηελ  θ. Μέιινπ ε νπνία  έζεζε ππόςε ηνπ 
πκβνπιίνπ, δηαβηβάδνληαο ειεθηξνληθά ζηνπο παξόληεο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηα θάησζη: 
 

Κύξηε Πξόεδξε, Κύξηε Γήκαξρε, Αγαπεηνί Σπλάδειθνη, 
ν Παηδηθόο Σηαζκόο, ηεο Δεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Επηρείξεζεο ηνπ Δήκνπ Τξνηδελίαο - Μεζάλσλ 
(ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ),βξίζθεηαη -βάζεη ησλ ζρεηηθώλ Πξάμεσλ Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΠΝΠ)-  ζε 
πξνζσξηλή αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο, από ηηο 11 Μαξηίνπ 2020. 
Ο Παηδηθόο Σηαζκόο είλαη θέληξν πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, γηα λήπηα, από 2,5 
εηώλ έσο ηελ ειηθία ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλήθεη ζηε ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.Τ.. ΓΔΝ 
αλαιακβάλεη ηε θξνληίδα βξεθώλ, επνκέλσο ΓΔΝ είλαη Βξεθνλεπηαθόο. 
Φξεκαηνδνηείηαη από ηε Δξάζε «Ελαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Επαγγεικαηηθήο Ζσήο», πνπ 
πινπνηείηαη από ηελ Ειιεληθή Εηαηξεία Τνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).  
Γηα ηελ πεξίνδν  2019-2020, ε ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. αληαπνθξίζεθε ζηελ ππ’ αξηζκ. 6451/07-06-2019 
Πξόζθιεζε Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο ηεο Ε.Ε.Τ.Α.Α. θαη ζύκθσλα κε ηνλ νξηζηηθό πίλαθα 
δηθαηνύρσλ αμίαο ηνπνζέηεζεο (voucher) (23-07-2019), θαιύθζεθαλ νη είθνζη (20) ζέζεηο θνίηεζεο 
πξν-λεπίσλ ζηνλ Παηδηθό Σηαζκό.  
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Καηά ζπλέπεηα, νη θελέο ζέζεηο γηα θάιπςε, ζηε Δνκή, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, 
αλέξρνληαλ ζπλνιηθά ζηηο επηά (7). 
Καηόπηλ ηνύηνπ, ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ., ζε Σπλεδξίαζε πνπ έιαβε ρώξα ζηελ 
έδξα ηνπ Δήκνπ ζην Γαιαηά ,ζηηο 29-08-2019, ελέθξηλε ηελ θάιπςε ησλ επηά (7) θελώλ ζέζεσλ ζηνλ 
Παηδηθό Σηαζκό ηεο ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ., από παηδηά εθηόο επηρνξεγνύκελνπ πξνγξάκκαηνο, ζύκθσλα κε 
ηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεηέξσλ, ύζηεξα από πξνζδηνξηζκό ησλ κνξίσλ 
αμηνιόγεζεο,  ζύκθσλo κε ηε κέζνδν κνξηνδόηεζεο ηεο Ε.Ε.Τ.Α.Α., θαζνξίδνληαο ζπγθεθξηκέλν 
πνζό, κεληαίαο, νηθνλνκηθήο εηζθνξάο (ηξνθεία). 
Σύκθσλα κε ηελ  Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄84/13-04-2020) θαη 
ζπγθεθξηκέλα, βάζεη ηνπ άξζξνπ 26, «γνλείο πνπ έρνπλ ηέθλα ζε δεκνηηθνύο βξεθηθνύο θαη 
παηδηθνύο ζηαζκνύο, ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία αλαζηέιιεηαη πξνζσξηλά, δπλάκεη ησλ 
απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη' εμνπζηνδόηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο, από 25.2.2020 Πξάμεο 
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (Α' 42), όπσο απηή θπξώζεθε κε ην άξζξν 1ηνπ λ. 4682/2020 (Α' 76), 
απαιιάζζνληαη από ηελ πξνβιεπόκελε κεληαία νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή (ηξνθεία) γηα ην ρξνληθό 
δηάζηεκα αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο». 
Δπνκέλσο, βάζεη ησλ όζσλ πξνβιέπεη ε ζρεηηθή Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ, έηζη θη αιιηώο, 
νη γνλείο ησλ παηδηώλ πνπ ππνρξενύληαλ λα θαηαβάιινπλ ηξνθεία, απαιιάζζνληαη από απηή 
ηελ ππνρξέσζε, γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα ν Παηδηθόο Σηαζκόο είλαη ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο. 
Η πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Παηδηθνύ Σηαζκνύ (2019-2020) ιήγεη 31 Θνπιίνπ 2020 θαη νη αηηήζεηο γηα 
ηελ επόκελε πεξίνδν (2020-2021), γίλνληαη ζπλήζσο ηνλ Θνύλην, ή ην πνιύ έσο ηηο 10 Θνπιίνπ. Σηε 
ζπλέρεηα, νη ελδηαθεξόκελνη αλακέλνπλ ηα απνηειέζκαηα. 
Καηά ζπλέπεηα, ηνλ επόκελν Σεπηέκβξην, θαλείο δελ μέξεη πόζεο ζέζεηο ζα θαιπθζνύλ κε 
voucher, αλ ζα κείλνπλ θελέο ζέζεηο θαη από πνηνπο ζα θαιπθζνύλ. Μάιηζηα, ζαο ελεκεξώλσ όηη, 
κόλν ηξία από ηα επηά παηδηά, πνπ νη γνλείο ηνπο, απηή ηελ πεξίνδν θαη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο ΠΝΠ, 
ππνρξενύληαλ λα θαηαβάιινπλ ηξνθεία, θαιύπηνπλ ηα ειηθηαθά θξηηήξηα, λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηελ 
επνκέλε ρξνληθή πεξίνδν (2020-2021). 
Δπνκέλσο ε πξόηαζε ηνπ θπξίνπ Κεξακίδα  γηα «απαιιαγή θαηαβνιήο ηεο εηζθνξάο γηα ζίηηζε 
παηδηώλ πνπ απαζρνινύληαη ζην βξεθνλεπηαθό ζηαζκό, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ 
ππνρξεσηηθή δηαθνπή ηνπο ιόγσ COVID 19 έσο ηνλ Δεθέκβξην ηνπ 2020», έγηλε γηα ην «ζεαζήλαη», 
πξνδίδεη πξνρεηξόηεηα, βαζίδεηαη ζε αλαθξίβεηεο, θαη θαηαηέζεθε κε θξηηήξηα εληππσζηαζκνύ, 
πξνθεηκέλνπ θάπνηνη λα επηδείμνπλ κηα θαη΄ επίθαζε «θνηλσληθή επαηζζεζία»!  
Αληηιακβάλεζζε, ινηπόλ, πσο απηόο πνπ ζπλέηαμε ηελ ελ ιόγσ Εηζήγεζε, ζα είρε απνθύγεη ηελ 
απόπεηξα «λα παξαβηάζεη αλνηρηέο ζύξεο», αλ είρε κπεη ζηνλ θόπν, όπσο είρε ππνρξέσζε, λα 
δηαβάζεη ηε ζρεηηθή Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ. 
Γε ρξεηάδνληαη λνκηθέο γλώζεηο, γηα λα θαηαλνήζεη θάπνηνο όηη, απηό πνπ αηηήζεθαλ νξηζκέλνη 
Γεκνηηθνί Σύκβνπινη, έηζη θη αιιηώο ην νξίδεη ν Νόκνο, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο αλαζηνιήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Παηδηθνύ Σηαζκνύ θαη δελ είλαη ζηε δηθή καο δηαθξηηηθή επρέξεηα λα ιάβνπκε 
ηελ νηαδήπνηε απόθαζε! 
Άιισζηε, όζν ηα παηδηά δελ ζηηίδνληαη ζηνλ Παηδηθό Σηαζκό, ε κε θαηαβνιή ησλ ηξνθείσλ, δελ 
πξνθαιεί θακία απνιύησο νηθνλνκηθή δεκηά ζηελ Κνηλσθειή Επηρείξεζε ηνπ Δήκνπ.  
Όζν γηα ην ππόινηπν ρξνληθό δηάζηεκα, έσο ην ηέινο ηνπ 2020, δελ ππάξρεη θακία ινγηθή θαη λνκηθή 
ηεθκεξίσζε, ζηελ πξόηαζε πνπ γξάθηεθε «ζην γόλαην» θαη ρσξίο αλάγλσζε ηεο ΠΝΠ, κε 
δεδνκέλν όηη, από Σεπηέκβξην θαη εθείζελ, δελ γλσξίδνπκε νύηε πνηνη ζα είλαη νη σθεινύκελνη 
γνλείο, νύηε αλ ζα ππάξρνπλ γνλείο πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάιινπλ ηξνθεία. 
Σε ό,ηη αθνξά ηέινο, ζηελ πξόηαζε γηα έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ, πξνθεηκέλνπ λα 
θαιπθζεί ε όπνηα νηθνλνκηθή αλάγθε ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο, νθείιαηε λα ζπκάζηε ην γεγνλόο, 
πνπ σο Πξόεδξνο ηεο Κνηλσθεινύο Επηρείξεζεο ππνρξενύκαη λα ζαο ζπκίζσ, όηη, ππάξρεη 
πξόβιεςε ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ θαη ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηεο Κνηλσθεινύο 
Δπηρείξεζεο, γηα επηρνξήγεζε ηεο ΓΗΚΔΓΗΤ κε ην πνζό ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξώ 
(50.000,00€). Δπνκέλσο, απνξώ θαη θαληάδνκαη ζα απνξήζνπλ θαη όινη νη Γεκόηεο, κε πνηα 
ινγηθή δεηάηε λα απνθαζίζνπκε γηα θάηη, ην νπνίν έρεη ήδε πξνβιεθζεί! 
Είλαη νινθάλεξν, ινηπόλ, πσο ν κνλαδηθόο, ν απνθιεηζηηθόο ζθνπόο ηεο θαηαηεζείζαο 
εηζήγεζεο, είλαη ε δεκηνπξγία «εληππώζεσλ» θαη ε απόπεηξα πξνβνιήο κηαο «θνηλσληθήο 
επαηζζεζίαο».  Καζηζηά έθζεην ην ζπληάθηε ηεο, επεηδή δελ κπήθε θαλ ζηε δηαδηθαζία λα 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/981
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/981
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/981
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αλαγλώζεη ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ, αιιά θαη ηνπο Πξνϋπνινγηζκνύο, Γήκνπ θαη 
ΓΗΚΔΓΗΤ, όρη κόλν ζηα κάηηα ησλ Γεκνηώλ, αιιά θαη ελώπηνλ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, από ηνπο 
νπνίνπο δήηεζε λα ηε ζπλππνγξάςνπλ. 
Δθ ησλ αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη δελ ππάξρεη θαλέλα ζέκα πξνο ςήθηζε». 
 
Ο θ Κεξακίδαο δήισζε : «Σπλάδειθνη εγώ ζα απαληήζσ κε ηα ιεγόκελα ηνπ Μπξερη: Υπάξρεη κεγάιε 
δηαθνξά αλάκεζα ζην αλ πεηλάσ εγώ ν ίδηνο θαη ζην λα δσ ζε ηόπν όπνπ ν θόζκνο πεηλάεη.. Σην  θάησ 
– θάησ γηα ηνπο άιινπο δελ έρεη ηόζε ζεκαζία αλ εγώ πεηλάσ,έρεη όκσο κεγάιε ζεκαζία όηη είκαη 
ελαληίνλ ηεο πείλαο. Απηό ην απόθζεγκα ηνπ Μπξερη είλαη ην πξόηππν ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγύεο θαη 
ην ζηνίρεκα ηεο θνηλσλίαο καο. Γηαηί ε κεηά ηνπ COVID 19  πεξίνδν ζα είλαη δύζθνιε γηα πνιινύο 
ζπλαλζξώπνπο καο». 
Ο θ. Καξλέδεο δήισζε: «Κπξία Μέιινπ ιαιίζηαηε… ην πνηνο έρεη επαηζζεζίεο θαη πνηνο δελ έρεη 
θξίλεηαη από ηελ κέρξη ηώξα πνξεία ηνπ ζηελ δσή θαη ζην θνηλσληθό γίγλεζζαη… ίζσο θάπνηα  ζηηγκή 
ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ θαηαιάβεηε πνηνο είλαη ν πξαγκαηηθόο ιόγνο ην λα ππεξεηείο ηνπο ζπκπνιίηεο 
ζνπ..Αο πάξνπκε ηελ απόθαζε ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε θαη εάλ δελ ππάξρεη θαλέλαο σθεινύκελνο 
σο ηλ Σεπηέκβξην δελ πεηξάδεη, αιιά έζησ θαη έλαο λα ππάξρεη εκείο νθείινπκε λα πάξνπκε ηελ 
απόθαζε». 
 
Ο θ. Αζαλαζίνπ δήισζε: «Πξνθαλώο ε θπξία Μέιινπ δελ κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηη ζεκαίλεη ηαθηηθή 
θαη έθηαθηε επηρνξήγεζε. Δπίζεο ε Τπνζηεξηθηηθή Γνκή Αιιειεγγύεο ηνπ Γήκνπ ή ηεο ΓΖΚΔΓΖΣ 
(αλαδεηνύκε ηελ ζρεηηθή απόθαζε ζηε δηαύγεηα θαη δελ ηελ βξίζθνπκε) δελ έρεη αλάγθε πεξαηηέξσ 
ππνζηήξημεο 

 
 
 

 
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά 
 
Σν Γ.. αθνύ έιαβε ππόςε: 
 
1.Σηο  εηζεγήζεηο ησλ αλσηέξσ 
2. Σελ ΠΝΠ κε αξηζκ. ΦΔΚ 55/Α’/11-3-2020 
 
 
 
                                     Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι  

 

Καηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηελ πξόηαζε ηνπ θ. Κεξακίδα. 
Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Σδηληέξε Αλδξέα ,Μέιινπ Μαξία, Λεζηώηε ππξίδσλ, Μάγεηξα- 
Πάιιε Αλαζηαζία,,Λίηζα Κσλ/λνοπ, νύρια ηπιηαλή, Θενδσξνπνύινπ νθία, νύρια 
σηεξίνπ &  Αλαζηαζηάδε Γεσξγίνπ νη νπνίνη ςήθηζαλ ηελ πξόηαζε ηεο θ. Μέιινπ. 
 
 
 
 

                   Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 73/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        
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                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                    ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


