ΑΔΑ: Β491ΩΚ8-ΠΤΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 5/9-5-2012 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 147

Περίληψη
Συμμετοχή σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία
«Απασχόληση-Ανάπτυξη Ξάνθης» για την υποβολή πρότασης
υλοποίησης Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 7:
«Διευκόλυνση πρόσβασης στην απασχόληση στις 8
Περιφέρειες Σύγκλισης», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:
Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα
Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της
πρόσβασης στην
Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου
Δυναμικού»
2007-2013,
που
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο).

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 9 Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30,
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων
του, ύστερα από την αριθ.πρωτ. 28992/8-5-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου
Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), με την
διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες
24 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1.Ανταμπούφης Νικόλαος
2. Αγκόρτσας Απόστολος
2. Δρεμσίζης Ιωάννης
3. Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
3. Μαζαράκης Σπύρος
4. Βασιλούδης Ηλίας
4. Καλογερής Κρίτων
5. Βορίδης Δημήτριος
5. Παπαδόπουλος Κυριάκος
6. Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
6. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
7. Ηλιάδης Θωμάς
7. Τοπ Ισμέτ
8. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
8. Τσεγγελίδης Ιωάννης
9. Καραγιαννίδου Πατσατζή Σοφία
9.Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ.
10. Κολλάρος Γεώργιος
που δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν
11. Κυριακίδης Αλέξανδρος
και νόμιμα προσκλήθηκαν.
12. Μούρκας Χρήστος
13. Μπεκτές Σαμπρή
14. Μπένης Δημήτριος
15. Ξυνίδης Αθανάσιος
16. Παναγιωτίδης Γρηγόρης
17. Παπασταματίου Γεώργιος
21. Τσέπελης Εμμανουήλ
18. Πούλιος Χρίστος
22. Φανουράκης Εμμανουήλ
19. Πατσίδου Δέσποινα
23. Φιλίππου Φίλιππος
20. Ταρενίδης Παναγιώτης
24. Φωτιάδης Νικόλαος
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και ο Πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου και αφού αναφέρθηκε στο κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω στενών
χρονικών περιθωρίων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (Θέμα εξ αναβολής) και την με αριθμ.
πρωτ. 27149/7-5-2012 εισήγηση του τμήματος Προγραμματισμού που αφορά Συμμετοχή σε
Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία «Απασχόληση-Ανάπτυξη Ξάνθης» για την υποβολή
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πρότασης υλοποίησης Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Διευκόλυνση πρόσβασης στην
απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 20072013, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και ζήτησε από το
Δημοτικό συμβούλιο να αποφανθεί για το κατεπείγον του θέματος.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10
 την με αριθ. πρωτ. 2690/Κωδικός Πρόσκλησης 75 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης με την οποία αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας Υποβολής Προτάσεων
μέχρι και τις 11 Μαΐου 2012.
 την με αριθμ. πρωτ. 27149/7-5-2012 εισήγηση του τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέματος που αφορά τη Συμμετοχή σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία
«Απασχόληση-Ανάπτυξη Ξάνθης» για την υποβολή πρότασης υλοποίησης Πράξεων στο πλαίσιο
της Δράσης 7: «Διευκόλυνση πρόσβασης στην απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», της
Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα
Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτούνται από το
ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την
επίλυσή του ζητήματος, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια ρυθμίσεώς του.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Από τη στιγμή που το δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
μελών του αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου
θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του και έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και την με αριθμ. πρωτ. 27149/7-5-2012
εισήγηση του τμήματος προγραμματισμού και έχει ως εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη:
Την με αριθμ. 2.475/οικ.3.33/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄16/11-1-2012) ΚΥΑ «Σύστημα Διαχείρισης,
Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής της δράσης 7: «Τοπικά
σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της
Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα
Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» και της δράσης 3:
«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:
«Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»
του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου
δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο
2007-2013».
Την Ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό 75 αριθμ. πρωτ. 1796/21-03-2012 της Ενδιάμεσης
Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για υποβολή
προτάσεων στην πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες
των τοπικών αγορών εργασίας»
Την συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στο προτεινόμενο Σχέδιο ως εταίρου αναπτυξιακής
σύμπραξης αποτελούμενης επίσης από τους εξής φορείς :
1. ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
2. EEO GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (δ.τ. EEO GROUP AE)
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ – ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΟΕ (δ.τ. ΚΑΠΑ ΛΑΜΔΑ
Ο.Ε.)
4. ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΦΩΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ (δ.τ. ΚΕΚ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ)
5. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΑΝΘΗΣ
6. ΟΕΒΕ ΞΑΝΘΗΣ
για υποβολή πρότασης υλοποίησης Πράξεων της Δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την
απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» στο πλαίσιο της αριθ.
1796/21.03.2012 Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: 75) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα περιλαμβάνει την εκπόνηση και υποβολή Σχεδίου Δράσης το οποίο
θα περιλαμβάνει σειρά στοχευμένων δράσεων (συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση κλπ.)
αποτέλεσμα των οποίων θα πρέπει να είναι (συνοπτικά):
Η δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις
Η ίδρυση νέων επιχειρήσεων από τους ωφελούμενους
Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους ωφελούμενους
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Στο πλαίσιο αυτό, το Σχέδιο Δράσης στο οποίο θα συμμετάσχει ο Δήμος Ξάνθης θα είναι
προσανατολισμένο στον τομέα του πολιτισμού.
Περιεχόμενο των δράσεων Σχεδίου:
Ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας.
Μελέτη για την ανάπτυξη της καινοτομίας των πολιτιστικών υπηρεσιών και εγχειρίδιο
ανάπτυξης τουριστικών επιχειρήσεων με εργαλείο τον πολιτισμό
Ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης για την προσέλκυση των ομάδων στόχου του
Σχεδίου.
Συμβουλευτική υποστήριξη για την επαγγελματική ένταξη των ωφελουμένων.
Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων που θα ιδρύσουν επιχειρήσεις κατά τα πρώτα
στάδια της λειτουργίας τους
Επαγγελματική κατάρτιση των ωφελουμένων με έμφαση στον τομέα του πολιτισμού
(ενδεικτικά θεματικά πεδία «Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων», «Αρχές πολιτιστικής
διαχείρισης», «Διαφήμιση και προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων – αρχές marketing»)
Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για την σύσταση επιχειρήσεων
Ενέργειες δικτύωσης
Συντονισμό και διαχείριση Σχεδίου.
Εκτιμώμενα αποτελέσματα:
1.
Οι άνεργοι ωφελούμενοι που θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση θα προετοιμαστούν
κατάλληλα ώστε να ιδρύσουν τουριστικές/πολιτιστικές επιχειρήσεις εντασσόμενες σε ένα
συγκεκριμένο σχέδιο ενίσχυσης της απασχόλησης που θα βασίζεται στην αξιοποίηση των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής,
2.
Oι ωφελούμενοι που θα προωθηθούν για επιδότηση/επιχορήγηση από άλλα επενδυτικά
κλπ προγράμματα θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξη τους στο αντίστοιχο
πρόγραμμα,
3.
Oι ωφελούμενοι που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις θα έχουν προετοιμαστεί
κατάλληλα ώστε να καλύπτουν πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων
που θα τους προσλάβουν.
Ο αριθμός των ωφελουμένων συνολικά εκτιμάται σε 80 περίπου (από τα οποία ένας αριθμός θα
προωθηθεί σε θέσεις εργασίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης και ένας
αριθμός θα ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις) και ο συνολικός προϋπολογισμός σε €800.000.
Εισηγούμαστε
1. Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης 75 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για υποβολή προτάσεων στην πράξη «Τοπικά
Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας»,
2. Την έγκριση της συμμετοχής στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη, την υπογραφή του εγγράφου
Συνεργασίας μεταξύ των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης για τη συμμετοχή του Δήμου
μας στο ανωτέρω πρόγραμμα και την υποβολή πρότασης σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση,
3. Την έγκριση της υποβολής αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας
της Σύμπραξης για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου,
4. Την δέσμευση για την απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε
σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
5. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης κ. Στυλιανίδη Μιχαήλ και σε περίπτωση απουσίας
του αναπληρωτή τον κ. ……………….…. για την υπογραφή του εγγράφου Συνεργασίας, του
Καταστατικού της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και οποιουδήποτε άλλου σχετικού με την υπόθεση
εγγράφου.
6. Τον ορισμό ……………………………….. ως εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Αναπτυξιακής Σύμπραξης με αναπληρωτή του…………….………….
Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη 1) την παρ.5 του άρθρου
67 του Ν. 3852/10 2) την με αριθ. πρωτ. 2690/Κωδικός Πρόσκλησης 75 της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας
Υποβολής Προτάσεων μέχρι και τις 11 Μαΐου 2012, 3) την με αριθμ. πρωτ. 27149/7-5-2012
εισήγηση του τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου, 4) Την με αριθμ. 2.475/οικ.3.33/ΚΥΑ (ΦΕΚ
Β΄16/11-1-2012) ΚΥΑ «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και
Διαδικασία Εφαρμογής της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην
Απασχόληση» και της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της
Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών
ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του
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συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» στο πλαίσιο του Τομεακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική
περίοδο 2007-2013», 5) Την Ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό 75 αριθμ. πρωτ. 1796/21-03-2012 της
Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για
υποβολή προτάσεων στην πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες
των τοπικών αγορών εργασίας», 6) Την συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στο προτεινόμενο Σχέδιο ως
εταίρου αναπτυξιακής σύμπραξης αποτελούμενης επίσης από τους εξής φορείς : ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ,
EEO GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (δ.τ. EEO GROUP AE), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ – ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΟΕ (δ.τ. ΚΑΠΑ ΛΑΜΔΑ Ο.Ε.), ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΦΩΝΙΔΟΥ
& ΣΙΑ ΟΕ (δ.τ. ΚΕΚ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ), ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΑΝΘΗΣ, ΟΕΒΕ ΞΑΝΘΗΣ
για υποβολή πρότασης υλοποίησης Πράξεων της Δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση,
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» στο πλαίσιο της αριθ.
1796/21.03.2012 Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: 75) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης 75 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για υποβολή προτάσεων στην πράξη «Τοπικά
Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας»,
2. Την έγκριση της συμμετοχής στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη, την υπογραφή του εγγράφου
Συνεργασίας μεταξύ των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης για τη συμμετοχή του Δήμου
μας στο ανωτέρω πρόγραμμα και την υποβολή πρότασης σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση,
3. Την έγκριση της υποβολής αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας
της Σύμπραξης για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου,
4. Την δέσμευση για την απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε
σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
5. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Ξάνθης κ. Στυλιανίδη Μιχαήλ και σε περίπτωση απουσίας του, τον
νόμιμο αναπληρωτή του κ. Μπένη Δημήτριο για την υπογραφή του εγγράφου Συνεργασίας, του
Καταστατικού της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και οποιουδήποτε άλλου σχετικού με την υπόθεση
εγγράφου.
6. Ορίζει τον Αντιδήμαρχο κ. Μπένη Δημήτριο ως εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Αναπτυξιακής Σύμπραξης με αναπληρωτή του την δ.σ. Πατσίδου Δέσποινα.
Μειοψήφησε ο δ.σ. Κολλάρος Γεώργιος διότι όπως δήλωσε θεωρεί ότι πρόκειται για μια πολιτική
διαχείρισης που έχει τις ρίζες της στη μεταπολεμική σοσιαλδημοκρατία και υποτίθεται ότι είναι μια ιδιαίτερη
σε μορφή και περιεχόμενο οικονομική δραστηριότητα, ανάμεσα στον κρατικό καπιταλιστικό και τον ιδιωτικό
καπιταλιστικό τομέα της οικονομίας, αποπροσανατολίζει δε τις ομάδες εκείνες που κινδυνεύουν πιο άμεσα με
το φάσμα της φτώχειας, όπως είναι οι άνεργοι, τα ΑμΕΑ κ.ά.

………………………………………………………………………………………………………...…
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 10-5-2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
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