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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 6οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
 

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

 
ΘΔΜΑ : Δλέργεηες θαη δράζεης ηοσ Κοηλωληθού Παληοπωιείοσ ηοσ Γήκοσ γηα παροτή 
βοήζεηας ζηοσς άποροσς ιόγω covid-19. 
 
 
 
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 αληηκεηψπηζεο 
ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο 
πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ», θαηφπηλ 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 
 
Παρόληες      

 
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. 
 

 
Απόληες 
1) Γαινπληδή– ακπάλε Υξπζνύια 
 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Ποιιάιες Υρ. πσρίδωλ, Παρώλ. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παρόληες  
1) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο, Κ. Μεγαινρσξίνπ, 
Απόληες 
 
1) Λαδάξνπ Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,2.) . Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 3.)Λίιινο 
ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,4.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο, 5.) Κνηδηάο ηακάηηνο, 
Κ.Σαθηηθνύπνιεο,6.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,7.) Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ 
Φαλαξίνπ,8.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά. 
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Σα ειεθηξνληθά πξαθηηθά ηεο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο 
Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο 
 
 
  Αρηζκός Θέκαηος: 5ο Ζ/Γ.                                         ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 74/2020 
 
 
ΘΔΜΑ : Δλέργεηες θαη δράζεης ηοσ Κοηλωληθού Παληοπωιείοσ ηοσ Γήκοσ γηα παροτή 
βοήζεηας ζηοσς άποροσς ιόγω covid-19. 
 
 
Ο Πξόεδξνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ  θ. Καξαγηάλλε ν νπνίνο  έζεζε ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ, 
δηαβηβάδνληαο ειεθηξνληθά ζηνπο παξόληεο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηα θάησζη: 
 
«Κε Πξφεδξε 
Ο Δήκνο Τξνηδελίαο-Μεζάλσλ είρε εληάμεη ζην ΕΣΠΑ 2014-2020 ηελ ίδξπζε ηνπ Κνηλωληθνύ  
Παληνπωιείνπζην πξψελ Δεκνηηθφ Σρνιείν ηνπ νηθηζκνχ ηεο Ταθηηθνχπνιεο,επί Δεκαξρίαο  
κνπ, κε ζθνπφ ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε δεκφηεο καο πνπ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα 
«σθεινπκέλσλ» θαη αλήθαλ ζε εππαζήο θαη άπνξεο νκάδεο . Τν πξφγξακκα ηνπ θνηλσληθνχ 
Παληνπσιείνπ ιεηηνχξγεζε θαη πξνζέθεξε ζεκαληηθφ έξγν ζηελ θνηλσλία , ιακβάλνληαο 
δσξεέο απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη  πηζηψζεηο απφ ηνλ Δήκν. 
Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ είραλ δεκηνπξγεζεί θαη δχν ζέζεηο 
εξγαδνκέλσλ κε θφζηνο πνπ θάιππηε ην πξφγξακκα, αιιά δπζηπρψο ππήξμε παξαίηεζε ηεο 
κία εξγαδφκελεο κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη δπζιεηηνπξγία θαη γεληθφηεξα κία απαμίσζε ζην 
ζεζκφ ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ, φηαλ φινη νη Δήκνη ζηελ ρψξα πξνβάιινπλ θαη 
αμηνπνηνχλ απηφ ην πξφγξακκα ηνπ ΕΣΠΑ θαη αμηνπνηνχλ ηνπο Επξσπατθνχοπφξνπο. Όπσο 
είρα ηνλίζεη θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ,  δελ ππήξρε πξφβιεςε γηα πηζηψζεηο πνπ 
αθνξνχζαλ ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ηνπ Δήκνπ θαη γεληθφηεξα ηελ Αμηνπνίεζε θαη βειηίσζε 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ. 
Με ηελ έιεπζε ηεο παλδεκίαο ηνπ Κνξσλαηνχ covid-19 παγθνζκίσο θαη ηελ ιήςε κέηξσλ 
αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο (παχζε ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ , απφιπζε εξγαδνκέλσλ , 
κείσζε ηεο παξαγσγήο, πεξηνξηζκφο κεηαθηλήζεσλ , έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά 
θ.ι.π.)δεκηνπξγήζεθαλ πνιιά πξνβιήκαηα ζηνπο πνιίηεο κε απνηέιεζκα ηελ ιήςε αλαγθαίσλ 
κέηξσλ ζηήξημεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ. Τν θνηλσληθφ παληνπσιείν κπνξεί λα παίμεη 
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ζηήξημε ησλ πνιηηψλ ηνπ Δήκνπ καο πνπ έρνπλ αλάγθε ιφγσ ηεο 
δηακνξθσζείζαο θαηάζηαζεο θαη κάιηζηα ζε κία πεξίνδν φπνπ ν αξηζκφο ησλ 
«σθεινπκέλσλ»  απμάλεηαη ζηελ ηνπηθή καο θνηλσλία , ιακβάλνληαο δσξεέο απφ κεγάιεο 
επηρεηξήζεηο θαη παξνρή βνήζεηαο απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο , φπσο έγηλε πξφζθαηα ζηηο 
γηνξηέο ηνπ Πάζρα , ζπλδξάκνληαο ζηα θνηλσληθά παληνπσιεία ησλ Δήκσλ Αίγηλαο θαη 
Σαιακίλαο.  
Γηα λα πξνζθέξεηο θνηλσληθφ έξγν θαη λα δηακνξθψζεηο κηα νξζή θνηλσληθή πνιηηηθή ζηνλ 
Δήκν πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεηο φια ηα ζεζκηθά εξγαιεία πνπ παξέρνπλ αμηνπηζηία 
πξνθεηκέλνπ λα απνξξνθήζεηο θνλδχιηα θαη δσξεέο . Τν θνηλσληθφ παληνπσιείν είλαη έλα 
ζεκαληηθφ εξγαιείν πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη πξέπεη θπξίεο θαη θχξηνη λα ην 
αμηνπνηήζνπκε , πφζα κάιηζηα ζήκεξα ιφγσ ηνπ covid-19 , αθήλνληαο ζηελ άθξε πνιηηηθέο 
αληηπαξαζέζεηο θαη άιινπο ππνηηζέκελνπο ζεζκηθνχο , πνπ ζέινπλ λα νηθεηνπνηνχληαη ηα 
πάληα.Επίζεο ην θνηλσληθφ παληνπσιείν εμαζθαιίδεη ην απφξξεην ησλ πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ θαη ζέβεηαη ηνλ πνιίηε.  
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο πξνηείλσ πξνο ην Δ.Σ. : 

 Ελέξγεηεο θαη δξάζεηο γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία νπζηαζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ 

παληνπσιείνπ 
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 Σχζηαζε πεληακεινχο επηηξνπήο πνπ ζα ζπλδξάκεη ηνλ ππεχζπλν Αληηδήκαξρν γηα 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ παληνπσιείνπ. 

 Εξψηεζε ζην ΕΣΠΑ θαη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο εάλ είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ηεο 

παξαηηεζείζαο εξγαδφκελεο ,κε πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ. 

 Πξνβνιή ηνπ ξφινπ ηνπ θνηλσληθνχ παληνπσιείνπ θαη επηθνηλσληαθή πνιηηηθή,  

πξνζέγγηζε κεγάισλ επηρεηξήζεσλ,  επαγγεικαηηψλ , θνξέσλ γηα ηελ  παξνρή 

δσξεψλ ζε αγαζά θάζε κήλα. 

 Σπλδξνκή ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ παληνπσιείνπ κε 

πηζηψζεηο ε παξνρή αγαζψλ. 

 Άκεζε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δήκνπ έηνπο 2020, κε παξνρή 

πίζηωζεο 20.000, 00 επξώ γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη αγαζψλ , κε απ επζείαο 

αλαζέζεηο ζηελ ηνπηθή αγνξά (παξέρεη ην δηθαίσκα ν λ. 4412/16 θαη ησλ εηδηθψλ 

δηαηάμεσλ ιφγσ covid-19). 

 Παξνρή βνήζεηαο δχν θνξέο ηνπιάρηζηνλ ηνλ κήλα πξνο ηνπο «σθεινχκελνπο). 

Παξαθαιψ ηνπο Δεκνηηθνχο Σπκβνχινπο θαηά ηελ ζπδήηεζε ζην Δ.Σ. λα ππάξμνπλ θαη άιιεο 
πξνηάζεηο γηα ηελ νξζή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ». 
Οη θ.θ. νύρια θαη Μέιινπ, κε ηηο ηδηόηεηεο ηεο αξκόδηαο  Αλη/ξρνπ θαη Πξνέδξνπ ηεο 
ΓΖΚΔΓΖΣ αληίζηνηρα ,δήισζαλ: 

 
«Κύξηε Πξόεδξε, Κύξηε Δήκαξρε, Αγαπεηνί πλάδειθνη, 
ν Δήκνο Σξνηδελίαο Μεζάλωλ ΔΕΝ ιεηηνπξγεί ν ίδηνο ην  Κνηλωληθό Παληνπωιείν. Σν ιεηηνπξγεί κηα 
Μ.Κ.Ο, κηα Με Κεξδνζθνπηθή Οξγάλωζε, ππφ ηνλ ηίηιν «Επξσπατθφ  Πνιηηηζηηθφ θαη Εξεπλεηηθφ Κέληξν 
Αζελψλ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»),σο δηθαηνχρνο θνξέαο πινπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο Πξάμεο.  
Θεωξεηηθά, ν Δήκνο καο ζα κπνξνύζε λα έρεη ζπκκεηάζρεη ζην Πξόγξακκα, κέζω ηεο Δεκνηηθήο 
Κνηλωθεινύο Επηρείξεζεο, αιιά, άγλωζην γηα πνην ιόγν, επέιεμε κία ΜΚΟ... 
Τν Κνηλσληθφ Παληνπσιείν έρεη δχν ζέζεηο εξγαδνκέλσλ, νη νπνίεο είλαη θαιπκκέλεο. Γηα πνην ιόγν 
ινηπόλ, ν Δεκνηηθόο ύκβνπινο θαη πξώελ Δήκαξρνο, καο δεηά λα ππνβάιινπκε εξώηεζε ζην ΕΠΑ 
θαη κε πνηα αξκνδηόηεηα; Με απηήλ πνπ εθρώξεζε ζηελ ΜΚΟ ε πξνεγνύκελε Δεκνηηθή Αξρή; Δελ 
γλσξίδνπλ φηη, ε απάληεζε πνπ ζα εηζπξάμνπκε ζα είλαη ηνπ ηχπνπ, «ν θνξέαο καο δελ είλαη 
ζπκβεβιεκέλνο κε εζάο, αιιά κε ηε ΜΚΟ, Επξσπατθφ  Πνιηηηζηηθφ θαη Εξεπλεηηθφ Κέληξν Αζελψλ»; 
Αλαξωηηέκαη θαη πηζηεύω όηη ην ίδην ζα αλαξωηηνύληαη θαη όινη νη Δεκόηεο καο, αθνχ ε φιε δηαδηθαζία 
είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε θαη επηινγή ηεο ΜΚΟ, πνπ απιά θνηλνπνηείηαη ζην Δήκν. Απηνί πνπ ράξηζαλ ηελ 
ππόζεζε «Κνηλωληθή Αιιειεγγύε ηνπ Δήκνπ Σξνηδελίαο -Μεζάλωλ», ζε κηα ΜΚΟ, δηθαηνύληαη λα καο 
ιέλε ηώξα, λα απεπζπλζνύκε ζην ΕΠΑ; 
Καη αιήζεηα, αο καο πνπλ, πώο αθξηβώο ελλννύλ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Κνηλωληθνύ Παληνπωιείνπ; 
Φαληάδνκαη όηη, ωο  αμηνπνίεζε, δελ ελλνείηαη ε δηθή ηνπο παξάηππε, πξνθνξηθή απνδνρή, ηεο 
παξνπζίαο θαη εξγαζίαο ηωλ ππαιιήιωλ ηνπ Κνηλωληθνύ Παληνπωιείνπ, κέζα ζηελ έδξα ηνπ Δήκνπ, 
ζην Γαιαηά! Τν απνηέιεζκα βέβαηα, απηήο ηεο «αμηνπνίεζεο», ην είδακε φηαλ εκείο αλαιάβακε, σο λέα 
Δεκνηηθή Αξρή: Να ζαπκάδνπκε ηα ηξόθηκα ζηα ζθαιηά ηνπ Δεκαξρείνπ…, ελψ ε έδξα ηεο ελ ιφγσ 
δνκήο, κε απφθαζε Δεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ήηαλ θαη παξακέλεη ζηελ Ταθηηθνχπνιε!…  
Επαλαιακβάλνπκε, ινηπφλ, απηήλ ηελ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ελλννύλ; 
Επί ησλ εκεξψλ ηεο απειζνχζαο Δεκνηηθήο Αξρήο, κάζακε πσο ε Κνηλσληθή Πνιηηηθή έρεη πνιιέο 
πηπρέο... Εδψ θαη ιίγνπο κήλεο φκσο, ν Δήκνο Σξνηδελίαο - Μεζάλωλ, ππό ηελ παξνύζα Δεκνηηθή 
Αξρή, πνξεύεηαη κε αίζζεκα  θνηλωληθήο επζύλεο θαη όρη κε κηθξνπνιηηηθέο ζθνπηκόηεηεο, πνπ 
πξνζβάιινπλ ηνπο ωθεινύκελνπο ηωλ δνκώλ ηνπ. 
Ο Δήκνο καο, αληαπνθξηλόκελνο ζηηο ππνρξεώζεηο πνπ δηακόξθωζε ε παλδεκία, έρεη ήδε 
δεκηνπξγήζεη θαη ιεηηνπξγεί ηελ Τπνζηεξηθηηθή Δνκή Κνηλωληθήο Πξόλνηαο θαη Αιιειεγγύεο θαη είρε 
ήδε πξνβιέςεη, ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ, επηρνξήγεζε 50.000,00€, πξνο ηε ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ, ηεο νπνίαο ν 
ξφινο είλαη θαζαξά θνηλσθειήο θαη δελ έρεη νχηε είρε αλάγθε απφ θακηά ΜΚΟ.  
Ο Δήκνο βξίζθεηαη ζε δηαξθή επηθνηλσλία κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, κε ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη 
επηρνξεγήζεηο θαη πινπνηήζηκα Πξνγξάκκαηα, κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνρήο καο. Τπελζπκίδω, 
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ινηπόλ, πωο ε παξνρή γεπκάηωλ από ηελ Πεξηθέξεηα, ηηο εκέξεο ηνπ Πάζρα, έγηλε πξνο ηνπο Δήκνπο 
ηεο Αίγηλαο θαη ηεο αιακίλαο (θαη όρη πξνο ηα Κνηλωληθά Παληνπωιεία).Παξά ηαχηα, ν Δήκνο καο είρε 
έξζεη ζε επαθή κε ηελ Πεξηθέξεηα, αιιά ιφγσ ηεο απφζηαζεο θαη ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θπθινθνξίαο 
ηηο εκέξεο ηνπ Πάζρα, δελ θαηέζηε εθηθηφ λα πινπνηεζεί θαη ζηνλ ηφπν καο.  
Αμίδεη επηπιένλ λα ζεκεησζεί πσο, ζεωξεηηθά, ν Δήκνο ζα έπξεπε λα έρεη ηελ επνπηεία πινπνίεζεο 
ηνπ έξγνπ ηνπ Κνηλωληθνύ Παληνπωιείνπ, θάηη γηα ην νπνίν πνηέ δελ είρακε θαη δελ έρνπκε θακία 
ελεκέξωζε. Έρνπκε θάλεη πξνζπάζεηεο έγγξαθεο επηθνηλσλίαο θαη είκαζηε ζηε δηαδηθαζία λα 
πεξηκέλνπκε, απφ ηε ΜΚΟ, λα καο δψζεη ζηνηρεία θαη λα καο ελεκεξψζεη, επίζεκα θαη ηεθκεξησκέλα, γηα 
ηηο αλάγθεο πνπ πηζαλφλ έρνπλ πξνθχςεη ιφγσ ηεο παλδεκίαο. Τα αλακέλνπκε, γηαηί είλαη ππνρξέσζε ηεο 
δηθαηνχρνπ ΜΚΟ. 
ήκεξα, ινηπόλ, απηνί πνπ εθρώξεζαλ ην Κνηλωληθό Παληνπωιείν ζε Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλωζε, 
καο δεηνύλ λα πξνβνύκε ζε Αλακόξθωζε  Πξνϋπνινγηζκνύ θαη ζηελ παξνρή πίζηωζεο 20.000,00€, 
από ην Σακείν ηνπ Δήκνπ, από ηα ρξήκαηα ηωλ Δεκνηώλ, γηα λα ηα δηαρεηξηζηεί κηα ΜΚΟ! Υωξίο 
ζηνηρεία, ρωξίο απνινγηζκό, ρωξίο ζρέδην, ρωξίο γλώζε ηωλ δεδνκέλωλ πνπ δηακόξθωζε ε θξίζε!  
Όπσο θαηαιαβαίλεηε, ε Δεκνηηθή Αξρή  έρεη ήδε θάλεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, κε γλώκνλα ην 
θνηλωληθό θαιό θαη όρη ην θηελό εληππωζηαζκό ηνπ Δεκόηε. Πάληα κε κνλαδηθό – απνθιεηζηηθό 
θξηηήξην, ηε ΥΡΗΣΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ θαη ηε ΝΟΜΙΜΟΣΗΣΑ. Με πίζηε ζηηο δπλάκεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, 
πνπ επεηδή απέδεημε θαη΄ επαλάιεςε ηε ζπλείδεζε θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ηε δηάζεζε εζεινληηθήο 
πξνζθνξάο, δελ έρεη αλάγθε μέλα δεθαλίθηα θαη εηδηθά απφ ΜΚΟ, γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο αλάγθεο ηνπ 
ηφπνπ καο θαη λα ζπλδξάκεη ηνλ πιεζίνλ. 
Τέινο ζα ήζεια λα ζαο ππελζπκίζσ φηη ζηε Δεκνηηθή Αξρή ιεηηνπξγνύκε πάληα ΤΛΛΟΓΙΚΑ, επνκέλωο 
νπνηαδήπνηε δηάζεζε θαινπξναίξεηεο ζπλεξγαζίαο είλαη εππξόζδεθηε, αξθεί λα έρεη «θαζαξνύο» 
ζηόρνπο». 
 
Ο θ Αζαλαζίνπ δήισζε: «Δελ καο ιέεη ε θπξία πξφεδξνο πφηε δεκνζηεχζεθε ε απφθαζε ζηελ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
γηα ηελ Υπνζηεξηθηηθή Κνηλσληθή Δνκή Αιιειεγγχεο ,πσο έρεη δηακνξθσζεί ε ζχλζεζή ηεο, πφζνπο 
ζπλδεκφηεο καο έρεη εμππεξεηήζεη, πφζα ηξφθηκα έρεη δψζεη ζηνπο εππαζείο θαη επάισηνπο ζπκπνιίηεο 
καο. Πφζεο θιήζεηο έιαβε ε Δνκή Αιιειεγγχεο θαη πφζνπο εμππεξέηεζε;» 

 
 
 
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 δ ε η  

 

Καηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηελ πξόηαζε ηνπ θ. Καξαγηάλλε. 
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 ησλ θ.θ.  η. νύρια.θαη 
Μ.Μέιινπ. 
 
 
 
 

                   Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 74/2020 
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