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Θέμα 1ξμ: Σρμάμηηζη ηηπ επιηοξπήπ με εκποξζώπξρπ εθελξμηικώμ ξογαμώζεωμ
για εμημέοωζη ζςεηικά με ηημ απόθαζη ηξρ Δημξηικξύ Σρμβξρλίξρ για ρπξβξλή
αιηήμαηξπ ποξπ ηξ Υπξρογείξ Εζωηεοικώμ για παοαςώοηζη xαλήηικηπ γηπ για
ηημ αμάπηρνη ποξγοαμμάηωμ για άηξμα με ειδικέπ ικαμόηηηεπ
Ε Πνόεδνμξ ηεξ Γπηηνμπήξ θαιςζόνηζε ημοξ πανόκηεξ θαη ημοξ εκεμένςζε όηη ημ
Δεμμηηθό ομβμύιημ μεηά από εηζήγεζή ηεξ ε μπμία πνμέθορε από ημ πνόγναμμα
«Γονώπε γηα ημο Πμιίηεξ» απμθάζηζε κα δεηήζεη από ημ Τπμονγείμ Γζςηενηθώκ
ηεκ παναπώνεζε θναηηθήξ γεξ γηα κα ακεγενζεί πώνμξ με ζηόπμ ηεκ ιεηημονγία
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θμηκςκηθώκ πνμγναμμάηςκ. ηε ζοδήηεζε ημο πημ πάκς ζέμαημξ πανεονέζεθε θαη
πνμέδνεοζε μ θ. Δήμανπμξ, μ μπμίμξ ακέθενε όηη πμιιά ηδνύμαηα θαη ζύκδεζμμη
θαηά θαηνμύξ απμηάζεθακ ζημκ Τπμονγείμ Γζςηενηθώκ γηα παναπώνεζε θναηηθήξ
γεξ θαη ζε ανθεηέξ πενηπηώζεηξ θάης από ηεκ πίεζε ημ Ηνάημξ έδςζε ηεμάπηα πμο
δεκ ήηακ δοκαηή ε ελαζθάιηζε άδεηαξ.
Σμ ζθεπηηθό ημο Δεμμηηθμύ ομβμοιίμο είκαη κα γίκεη πνμζπάζεηα γηα δεμημονγία
εκόξ ζογθνμηεμέκμο εκηαίμο πώνμο πμο κα έπεη ηθακμπμηεηηθή πνόζβαζε θαη κα
επηηνέπεηαη πμιεμδμμηθά ε δεμημονγία αοηώκ ηςκ εγθαηαζηάζεςκ, όπη
απμζπαζμαηηθά θαη μεμμκςμέκα αιιά θαηά ηνόπμ πμο ζα δεμημονγήζεη έκα
γεκηθόηενμ θέκηνμ θμηκςκηθήξ πνόκμηαξ .
Ακέθενε όηη οπάνπμοκ αληόιμγα ηεμάπηα ζηεκ πόιε μαξ ζηηξ πενημπέξ Δαθαθίμο θαη
Αγίαξ Φύιαξ είηε θναηηθά είηε ηδηςηηθά πμο ζα μπμνμύζακ κα ακηαιιαγμύκ με
θναηηθή γε γηα ηε δεμημονγία ηέημηαξ ακάπηολεξ.
Ακ αοηή ε ηδέα βνίζθεη ημοξ εθπνμζώπμοξ ηςκ ζοκδέζμςκ/ηδνομάηςκ ζύμθςκμοξ μ
Δήμμξ είκαη πνόζομμξ κα ζοκακηεζεί με ημκ οπμονγό εζςηενηθώκ θαη κα οπμβάιεη
ζογθεθνημέκε πνόηαζε αθμύ εκημπηζημύκ από ημ πάνηε ηεξ Θεμεζμύ πμηα ηεμάπηα
πνμζθένμκηαη γηα ηέημηεξ ακαπηύλεηξ ζύμθςκα πάκηα με ηηξ πμιεμδμμηθέξ δώκεξ.
Ο θ. Ακδνέαξ Πακαγηώημο , εθπνόζςπμξ ημο Απ. Θμοθά ελέθναζε ημκ
πνμβιεμαηηζμό ημο γηα ηεκ απμμόκςζε ηςκ αηόμςκ με εηδηθέξ ηθακόηεηεξ.
Ε θ. Θίηζα Υαναιάμπμοξ εθπνόζςπμξ ηεξ Πνόζβαζεξ ακέθενε όηη ζηε Γενμακία θαη
ζηεκ Αοζηνία πμο ζεςνμύκηαη πώνεξ πνόηοπα γηα ακηημεηώπηζε ηςκ αηόμςκ με
εηδηθέξ ακάγθεξ ιεηημονγμύκ πανόμμηα θέκηνα οπό μμνθή θμηκόηεηαξ ε μπμία είκαη
εκηαγμέκε θαη ζοκδέεηαη με ηεκ θακμκηθή θμηκόηεηα.
Τπμζηήνηλε όηη ηα πνμγνάμμαηα αοηά μπμνμύκ κα γίκμοκ με ηέημημ ηνόπμ πμο κα
ζοκδεζμύκ μη οπενεζίεξ με ηεκ θμηκόηεηα θαη κα μεκ είκαη μηα απμμμκςμέκε
θμηκόηεηα αιιά μηα θμηκόηεηα πμο κα έπεη πενηζζόηενμ ηα ζημηπεία ηεξ ακζνςπηάξ
θαη ηεξ ιεηημονγηθόηεηαξ.
Ο θ. Δήμανπμξ ακέθενε όηη ζα μπμνμύζαμε έπμκηαξ ηε γε κα δεηήζμομε από
μεγάιμοξ θηεμαηίεξ πμο δεημύκ αδεημδόηεζε μεγάιςκ ακαπηύλεςκ κα ζομβάιμοκ ζημ
θηίζημμ ηςκ οπμζηαηηθώκ.
Ο θ. ημύππαξ ακέθενε όηη ημ πεναζμέκμ μήκα επηζθέθζεθε έκα ηέημημ ζογθνόηεμα
ζηε μοεδία θαη ημο άθεζε ηηξ θαιύηενεξ εκηοπώζεηξ.
Ε θ. Πμγηαηδή, εθπνόζςπμξ ημο ηδνύμαημξ Θεμηόθμξ νώηεζε πμημξ ζα έπεη ηεκ
εοζύκε ιεηημονγίαξ ηεξ θμηκόηεηαξ.
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Ο θ. Δήμανπμξ ακέθενε όηη αοηό δεκ πνέπεη κα μαξ πνμβιεμαηίδεη γηαηί ζε ηέημηα
πενίπηςζε μη θμηκόπνεζημη πώνμη, (μδηθό δίθηομ, μδηθόξ θςηηζμόξ, πνάζηκμ) ζα
ακαιεθζμύκ από ημ Δήμμ. Ε ιεηημονγία ηςκ πνμγναμμάηςκ ζα ακαιεθζεί από ημοξ
οκδέζμμοξ πμο ζα ζομμεηέπμοκ θαη ημ θέκηνμ ζα δημηθείηαη από Δημηθεηηθό
ομβμύιημ.
ηε ζοκέπεηα ε θ. Θίηζα Υαναιάμπμοξ έθακε πανμοζίαζε εκόξ ηέημημο θέκηνμο
(πςνημύ) ζηε Γενμακία
Ακέθενε όηη έπεη δημηθεηηθό ζομβμύιημ, οπάνπεη ζύμπναλε ηςκ μνγακώζεςκ,
γίκμκηαη ζοκακηήζεηξ ενγαδμμέκςκ, ηαθηηθέξ ζοκειεύζεηξ με ημοξ θαημίθμοξ θαη ημ
πνμζςπηθό, ζοκακηήζεηξ ζημ θάζε ζπίηη λεπςνηζηά, ζοκακηήζεηξ με ημοξ γμκείξ,
οπάνπμοκ πώνμη γηα ενγαζία, γηα ζεναπείεξ, γηα θμηκςκηθή δςή θαη γίκμκηαη
πμιηηηζηηθέξ δναζηενηόηεηεξ.
Βαζίδεηαη ζηηξ ακάγθεξ ημο θάζε ακζνώπμο θαη ζημ πςξ ζα ελειηπζεί με ημκ
θαιύηενμ ηνόπμ.
Πενηιαμβάκεη 19 ζπίηηα με 156 εκήιηθεξ με δηακμεηηθή ακαπενία.
Τπάνπμοκ πώνμη ενγαζίαξ, θοηώνημ ενγαζηήνηα επελενγαζίαξ μεηάιιςκ, θαηάζηεμα
ογηεηκήξ δηαηνμθήξ, θαθεηένηα, αγνόθηεμα, θάνμα, ενγαζηήνηα πεηνμπμίεηςκ ένγςκ
θαη θαηαζθεοώκ, θμύνκμξ, Γθθιεζία, αίζμοζα πμιιαπιήξ πνήζεξ θ.α.
Σειεηώκμκηαξ ηεκ πανμοζίαζε ε θ. Υανάιαμπμοξ θάιεζε ηηξ μνγακώζεηξ κα ζέζμοκ
θμηκό ζηόπμ με ηε ζηήνηλε ημο Δήμμο γηα οιμπμίεζε αοηήξ ηεξ ηδέαξ .
Ο θ. ηαύνμξ Οιύμπημξ μέζα από ηεκ εμπιμθή ημο ζημ οκημκηζηηθό ομβμοιημ
Γζειμκηηζμμύ ακαθένζεθε ζε 2 βαζηθά πνμβιήμαηα. Σμ έκα είκαη ε ύπανλε πμιιώκ
ζςμαηείςκ γηα ημ ίδημ ακηηθείμεκμ θαη ημ άιιμ είκαη ημ γεγμκόξ όηη ακεγένζεθακ
θάπμηα ηδνύμαηα με θναηηθή πμνεγία πένακ ηςκ ακαγθώκ με απμηέιεζμα με ηεκ
πάνμδμ ημο πνόκμο κα είκαη άδεηα θαη αζύμθμνα.
Γηζεγήζεθε όηη γηα μπμημδήπμηε ζπεδηαζμό ζα πνέπεη κα ιεθζμύκ οπόρε μη
πναγμαηηθέξ ακάγθεξ θαη γεκηθόξ ζηόπμξ κα είκαη ε ζοκέκςζε .
Ο θ. Ακδνέαξ Θαόξ ελέθναζε ημκ πνμβιεμαηηζμό ημο γηα απμμόκςζε ηςκ αηόμςκ με
εηδηθέξ ακάγθεξ θαη εηζεγήζεθε όπςξ ζε πενίπηςζε πμο πνμπςνήζμομε ζηεκ
οιμπμίεζε αοηήξ ηεξ ηδέαξ πνέπεη κα γίκεη μειέηε από εηδηθμύξ.
Ο θ. Βαιακίδεξ εθπνόζςπμξ ημο ζοκδέζμμο γμκέςκ θαη θίιςκ παηδηώκ με εηδηθέξ
ακάγθεξ ακέθενε όηη ακηηθνίδεη ζεηηθά ηεκ ηδέα ημο Δήμμο θαη εηζεγείηαη κα γίκεη
μειέηε θαη κα ιεθζμύκ οπόρε μη ακάγθεξ πμο οπάνπμοκ.
Ε θ. θεύε Γιηζαίμο εθπνόζςπμξ ημο Άγημο ηοιηακμύ ακέθενε όηη οπάνπεη ακάγθε
γηα ηε δεμημονγία ηέημημο θέκηνμο θαη όηη ζα μπμνμύζε κα ιεηημονγήζεη.
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Ο θ. Ακδνέαξ Ηανεθιάξ ακέθενε όηη ε ηδέα δεμημονγίαξ εκόξ ηέημημο ένγμο ζα δώζεη
πμιιέξ δηελόδμοξ θαη ζα δώζεη ηεκ εοθαηνία ζηηξ μνγακώζεηξ κα βνεζμύκ ζημκ ίδημ
πώνμ θαη εηζεγήζεθε κα πνμζεπζεί μ πώνμξ μύηςξ ώζηε κα είκαη ηθακμπμηεηηθόξ
θαη κα ελοπενεηεί όπη μόκμ ημ Δήμμ Θεμεζμύ αιιά θαη ημοξ άιιμοξ Δήμμοξ.
Ο θ. Θόιιμξ Γηςνγαιιέημξ νώηεζε πςξ ζα θαιοθζμύκ ηα έλμδα γηα πναγμαημπμίεζε
αοηήξ ηεξ ηδέαξ.
Ε θ. Θίηζα Υαναιάμπμοξ ακέθενε όηη οπάνπμοκ εονςπασθά θμκδύιηα πμο μπμνμύκ
κα αλημπμηεζμύκ γηα αοηό ημ ένγμ. Ε ίδηα οπό ηεκ ηδηόηεηα ηεξ ζακ εθηειεζηηθή
δηεοζύκηνηα ημο L C Γducational είκαη πνόζομε κα εημημάζεη ζπεηηθή πνόηαζε γηα κα
ηεζεί οπόρε ηεξ επηηνμπήξ .
Από ηε ζοδήηεζε δηαθάκεθε όηη όιμη μη πανόκηεξ ακηηθνίδμοκ θαηανπήκ ζεηηθά αοηή
ηεκ ηδέα.
Ο θ. Οιύμπημξ επεζήμακε όηη ζα πνέπεη κα ελαζθαιηζζεί θαη ε ζογθαηάζεζε ηςκ
μνγακώζεςκ πμο ιεηημονγμύκ αοηόκμμα.
Ε Πνόεδνμξ ηεξ Γπηηνμπήξ επεζήμακε όηη ζηόπμξ αοηήξ ηεξ απόθαζεξ είκαη μη
εζειμκηηθέξ μνγακώζεηξ κα ιεηημονγμύκ από θμηκμύ ηα πνμγνάμμαηα πμο
ιεηημονγμύκ ηώνα λεπςνηζηά ε θάζε μηα, πςνίξ κα ζεμαίκεη όηη ζα πάζμοκ ηεκ
αοημκμμία ημοξ θαη κα δεμημονγεζμύκ εγθαηαζηάζεηξ πμο κα επηηνέπμοκ ηεκ ζςζηή
ιεηημονγία ηέημηςκ πνμγναμμάηςκ θαη αθόμα πενηζζόηενςκ ηα μπμία μη εζειμκηηθέξ
μνγακώζεηξ δεκ μπμνμύκ κα ιεηημονγήζμοκ ηώνα ιόγς έιιεηρεξ ηεξ θαηάιιειεξ
οπμδμμήξ.
Ιε ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ ζοδήηεζεξ ημο ζέμαημξ μ θ. Δήμανπμξ απμπώνεζε ιόγς
εηιεμμέκεξ οπμπνέςζεξ.
Θέμα 2ξμ: Ειζήγηζη για διξογάμωζη ημεοίδαπ για ηημ Τοίηη ηλικία ζηα
ηηπ εβδξμάδαπ εθελξμηιζμξύ

πλαίζια

Ε Πνόεδνμξ ηεξ Γπηηνμπήξ οπεκζύμηζε όηη ε απόθαζε ηεξ επηηνμπήξ ήηακ κα
δημνγακςζμύκ ενγαζηήνημ γηα ηεκ ηνίηε ειηθία από ημ L C Educational, πανόμμημ με
ημ Γνγαζηήνημ Γκδοκάμςζεξ Γοκαηθώκ.
Γπεηδή όμςξ ε πμνεγία πμο εγθνίζεθε από ημκ Γζκηθό Ιεπακηζμό γηα ηα
Δηθαηώμαηα ηεξ Γοκαίθαξ ακένπεηαη μόκμ ζημ πμζό ηςκ 500 Γονώ εηζεγήζεθε κα
δημνγακςζεί μηα εμενίδα γηα ηεκ ηνίηε ειηθία ζηηξ 7.12.11
Ε θ. Θίηζα Υαναιάμπμοξ εηζεγήζεθε όηη επεηδή αοηή ηεκ εμένα ζα βνίζθεηαη ζηεκ
Ηύπνμ γηα άιιμ ζθμπό μ Δν. Γενμκημιμγίαξ θ. Ηςκζηακηίκμξ Πνμύζθαξ ζα μπμνμύζε
κα εθμεηαιιεοημύμε ηεκ πανμοζία ημο γηα κα μηιήζεη γηα ζέμαηα πμο αθμνμύκ ηεκ 3ε
ειηθία. Γπίζεξ εηζεγήζεθε όπςξ ημ ζέμα ηεξ εμενίδαξ κα είκαη ε εκενγόξ γήνακζε,
αθμύ θαη ημ 2012 ζα είκαη ημ Γονςπασθό Έημξ γηα ηεκ Γκενγό Γήνακζε.
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Ιε ηεκ πημ πάκς εηζήγεζε ζομθώκεζακ όιμη μη πανόκηεξ.
Θέμα 3ξμ: Ειζηγήζειπ ηηπ Επιηοξπήπ Ιζόηηηαπ ηωμ Φύλωμ
Ε Πνόεδνμξ ηεξ Γπηηνμπήξ εκεμένςζε ημοξ πανόκηεξ όηη μαδί με ηε Δεμμηηθό
Γναμμαηέα θα Γηςνγμύιια Θεςκίδα ζοκακηήζεθακ με ηεκ Πνόεδνμ ηεξ Γπηηνμπήξ
Ζζόηεηαξ ηςκ Φύιςκ θ. Ανγεκημύια Ζςάκκμο θαη ηεκ θ. Πειαβάθε.
Ε πημ πάκς επηηνμπή πνμζπαζεί κα εημημάζεη έκα θώδηθα πναθηηθήξ γηα πνόιερε
θαη ακηημεηώπηζε θαηκμμέκςκ ζελμοαιηθήξ πανεκόπιεζεξ ζημκ ενγαζηαθό πώνμ. Ιαξ
απέζηεηιακ έκα πνμζπέδημ ημο θώδηθα πμο ζα οημζεηήζεη μ ΗΟΣ, ημ μπμίμ
επηζοκάπηεηαη ζακ ΠΑΡΑΡΣΕΙΑ «Α».
Γθείκμ πμο δεημύκ είκαη κα οημζεηήζεη θαη μ Δήμμξ μαξ έκα πανόμμημ θώδηθα πμο κα
πνμζανμμζηεί ζηα δεδμμέκα ημο Δήμμο Θεμεζμύ, κα γίκμοκ θάπμηα ζεμηκάνηα γηα
ημοξ οπαιιήιμοξ, θαη κα γίκεη μηα εμενίδα ακμηθηή ζημκ θόζμμ ακαθμνηθά με ηηξ
δηαθνίζεηξ ζηεκ απαζπόιεζε. (επηζοκάπηεηαη ζπεηηθή επηζημιή ςξ ΠΑΡΑΡΣΕΙΑ
«Β»).
Γηζεγήζεθε όπςξ ζε πνώημ ζηάδημ γίκμοκ ηα ζεμηκάνηα γηα ημοξ οπαιιήιμοξ .
Σμ ζέμα ηεξ εθδήιςζεξ κα επακέιζεη ζημ κέμ ζομβμύιημ θαη μ θώδηθαξ κα
δηαβηβαζηεί ζηεκ Κμμηθό Θεηημονγό ημο Δήμμο γηα κα ημκ επελενγαζηεί θαη κα
εημημάζεη κέμ πνμζανμμζμέκμ ζηα δεδμμέκα ημο Δήμμο Θεμεζμύ γηα κα ηεζεί ζημ
επόμεκμ Δεμμηηθό ομβμύιημ.
Ιε ηηξ πημ πάκς εηζεγήζεηξ ζομθώκεζακ όια ηα Ιέιε.
Θέμα 4ξμ: Εμημέοωζη ζςεηικά με ηξ ποόγοαμμα Ελεύθεοα ςέοια
Γηα ημ πημ πάκς ζέμα παναθάζεηαη ε ιεηημονγόξ ημο Γναθείμο Γοεμενίαξ θ.
Υνηζηίκα Ζαθώβμο.
Ε Πνόεδνμξ ηεξ Γπηηνμπήξ εκεμένςζε ηα μέιε όηη επακαιεηημύνγεζε ημ πημ πάκς
πνόγναμμα ζε δηαμμνθςμέκμ πώνμ με κέμ ελμπιηζμό θαη μεηά από πμιύ ηνέλημμ .
Ε θ. Υνηζηηάκα Ζαθώβμο ακέθενε όηη όκηςξ ακαβαζμίζηεθε ημ πνόγναμμα αιιά ζα
πνέπεη κα γίκεη πνμζπάζεηα γηα μεγαιύηενε πνμζέιεοζε παηδηώκ.
Ε Πνόεδνμξ ηεξ Γπηηνμπήξ ακέθενε όηη εημημάζηεθε θοιιάδημ ημ μπμίμ ζα
δηακεμεζεί ζηα πμιεία θαη ζηα πίηηα ηςκ πενημπώκ όπμο ιεηημονγεί ημ
πνόγναμμα.
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Θέμα 5ξμ: Κξιμωμικό Παμηξπωλείξ
Ε Πνόεδνμξ ηεξ Γπηηνμπήξ εκεμένςζε ηα μέιε όηη μιμθιενώζεθακ μη ενγαζίεξ γηα
ηε ιεηημονγία ημο Ημηκςκηθμύ Πακημπςιείμο. Θα γίκμοκ ηα εγθαίκηα εκηόξ ημο μήκα
θαη πανάιιεια ζα πανμοζηαζηεί θαη ημ ένγμ ηεξ Γπηηνμπήξ Ημηκςκηθήξ Πνόκμηαξ γηα
ηεκ πεκηαεηία 2007 - 2011.
Ακαθμνηθά με ημοξ Ηακμκηζμμύξ Θεηημονγίαξ ημο Ημηκςκηθμύ πακημπςιείμο πμο
επηζοκάπημκηαη ςξ ΠΑΡΑΡΣΕΙΑ «Γ» μμόθςκα ηα Ιέιε εηζεγήζεθακ κα ηεζμύκ
ζημ Δεμμηηθό ομβμύιημ γηα έγθνηζε με ηεκ επηθύιαλε όηη όζεξ πνόκμηεξ αθμνμύκ
ημ Γναθείμ Γοεμενίαξ κα μεκ ηζπύμοκ μέπνη κα ιάβμομε απάκηεζε από αοηό θαηά
πόζμ μπμνεί κα εμπιαθεί θαη ζε πμημ βαζμό.
Σηξ αηηήζεηξ γηα ημ θμηκςκηθό πακημπςιείμ ζα δέπεηαη ε Ημηκςκηθή Θεηημονγόξ ημο
πνμγνάμμαημξ «Ημηκςκηθή Γνγαζία ζημκ Δνόμμ» θα Υνηζηίκα Σδαμπανηά πμο
ζηεγάδεηαη ζημ πώνμ, θάζε Σνίηε θαη Πέμπηε από ηηξ 11.00π.μ μέπνη 12.00μ.μ.
Οη πνμβιεμαηηθέξ πενηπηώζεηξ ζα παναπέμπμκηαη ζηεκ θα Δήκα Ιανθμοιίδμο ζημ
Ηέκηνμ Ημηκςκηθήξ Πνμζθμνάξ Θεμεζμύ.
ηε ζοκέπεηα εκεμένςζε ηα μέιε όηη επηθμηκώκεζε μαδί ηεξ από ημ Θακίηεημ ε
οπμδηεοζύκηνηα. Ηα Γιέκε άββα θαη ηεξ ακέθενε όηη μη μαζεηέξ ελέθναζακ ηεκ
επηζομία κα ζομμεηέπμοκ ζε θάηη πμο ζα έπεη ζοκέπεηα θαη ζθέθηεθακ κα
ζομμεηέπμοκ ζημ Ημηκςκηθό Πακημπςιείμ.
Γηζεγήζεθε όηη ζα μπμνμύζακ κα πνμζθένμοκ με ημοξ ελήξ ηνόπμοξ :
Ιηα θμνά ημ μήκα κα μαδεύμοκ πνμσόκηα ηα μπμία ζα δηαηίζεκηαη ζημ Ημηκςκηθό
Πακημπςιείμ θαη κα εκηαπζμύκ ζημοξ εζειμκηέξ γηα κα βμεζμύκ ζημ ζογύνηζμα θαη
ζημ παθεηάνηζμα όπμηε μπμνμύκ.
Ιε ηεκ πημ πάκς εηζήγεζε ζομθώκεζακ όιμη μη πανόκηεξ.
Γπίζεξ εκεμένςζε ηα Ιέιε όηη ημ ςμαηείμ Δνμμέςκ «Πενηθιήξ Δεμεηνίμο» ζα
μνγακώζεη μηα δηαδνμμή γηα κα μαδέρμοκ πνμσόκηα .
Θέμα 6ξμ: Οδηγόπ ΚΕΠΑΚΥ
Ε Πνόεδνμξ ηεξ Γπηηνμπήξ εκεμένςζε ημοξ πανόκηεξ όηη ημ θέκηνμ πανμπήξ
θμηκςκηθώκ οπενεζηώκ ΗΓΠΑΗΤ ελέδςζε έκα μδεγό με πνήζημεξ πιενμθμνίεξ γηα
ηα άημμα με αοηηζμό θαη δεημύκ από ημ Δήμημ ηεκ πνμώζεζε ημο.
Όιμη μη πανόκηεξ ακηημεηςπίδμοκ ζεηηθά ημ αίηεμα ημοξ γηα πνμώζεζε ημο Οδεγμύ.
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Θέμα 7ξμ: Ακηιμξθεοαπερηικό/Ογκξλξγικό Τμήμα:
Ε Π1νόεδνμξ ηεξ Γπηηνμπήξ εκεμένςζε ημοξ πανόκηεξ γηα ηεκ απόθαζε ημο
οπμονγείμο
ογείαξ
κα
πνμπςνήζεη
ηε
δηαδηθαζία
δεμημονγίαξ
Αθηηκμζεναπεοηηθμύ/Ογθμιμγηθμύ Σμήμαημξ ζημ Κμζμθμμείμ Θεοθςζίαξ ακηί ζηε
Θεμεζό όπςξ δηαβεβαίςκε ε Ηοβένκεζε μέπνη πνόζθαηα.
Ε πημ πάκς απόθαζε πνμθάιεζε έκημκεξ ακηηδνάζεηξ από ηηξ Γζειμκηηθέξ
Ονγακώζεηξ μη μπμίεξ δήηεζακ ηεκ ζηήνηλε ημο Δήμμο Θεμεζμύ.
Ε Πνόεδνμξ ηεξ Γπηηνμπήξ οπεκζύμηζε ζηα μέιε όηη πένοζη ημ Ιάημ ζοζηάζεθε μηα
Γπηηνμπή
γηα
ηεκ
παναθμιμύζεζε
ηεξ
δεμημονγίαξ
Αθηηκμζεναπεοηηθμύ/Ογθμιμγηθμύ Σμήμαημξ ζηε Θεμεζό με Πνόεδνμ ημ θ.
Δήμανπμ.
Γηζεγήζεθε κα εκενγμπμηεζεί ε πημ πάκς Γπηηνμπή θαη κα δεηήζμομε από
Τπμονγμύξ/Βμοιεοηέξ ηεξ πόιεξ μαξ κα εκηζπύζμοκ αοηή ηεκ πνμζπάζεηα.
Ιε ηεκ πημ πάκς εηζήγεζε ζομθώκεζακ όιμη μη πανόκηεξ.

Γύε Σζμιάθε
Πνόεδνμξ
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