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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ  

 
ΘΕΜΑ: «Ορισµός υπολοίπων µελών νέου ∆.Σ. του Π.Π.Ι.Ε.∆., σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 227 και 229 του ∆.& Κ. Κώδικα (επανεισαγωγή)» 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
12.6.2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
7941/7-6-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 16/2013) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και 
στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 

 

 

  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

  Αρ. Απόφασης: 113/2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 8254/14-6-2013 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 12.06.2013 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 16/2013 του ∆.Σ. 
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην 
οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 25 παρόντες 
και 8 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                          Κότσιρας Παύλος                                                 
Παϊδας Αδαµάντιος                                             Τοµπούλογλου Ιωάννης                                      
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           Κόντος Σταύρος 
Τάφας Ηλίας                                                        Κοσµά Σταυρούλα 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                             Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Παπανικολάου Νικόλαος                                   Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
Παπακώστας Γεώργιος                                      ∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Καραβίας Γεώργιος                                            Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Χατζηδάκη Μαρία                                                
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος    
Γραµµένος Σπυρίδων 
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Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
Πολίτης Σταύρος   
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος    
Γρετζελιάς Παντελής                                        
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Χωρινός Ζαχαρίας 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                         
   
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, ενώ ήταν 

απούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα 

Αιµιλία Σταθούλια. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Ν.Παπανικολάου αποχώρησε προσωρινά από την Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης επί του 1ου θέµατος Ε.Η.∆. και επανήλθε µετά την διενεργηθείσα επ΄ 

αυτού ψηφοφορία. 

• Ο κ.  Η.Τάφας και  η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 1ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο κ. ∆.Κανταρέλης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν από την ψηφοφορία επί του 3ου θέµατος Ε.Η.∆. 

• Ο κ. Σ.Κοσκολέτος αποχώρησε προσωρινά από την Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση 

και ψηφοφορία επί του 5ου θέµατος  της Η.∆. και επανήλθε κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 11ου θέµατος αυτής. 

• Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος  αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία 

επί του 6ου θέµατος της Η.∆. 

 

 

Απουσίες :  
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

 
Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε 

την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

8ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

 

ΘΕΜΑ  8ο  

 

Ο κ. Πρόεδρος αναφερόµενος στο 8ο θέµα συζήτησης της Η.∆. που εισάγεται εκ νέου  

µε βάση το υπ΄αρ. πρωτ. 7012/24-5-2013 εισηγητικό έγγραφο του Τµήµατος 

Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου & ∆ιοικητικής Μέριµνας, είπε τα εξής:  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 

ΘΕΜΑ: «Εκλογή υπολοίπων µελών (τακτικών κι αναπληρωµατικών) του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Ιδρύµατος µε την επωνυµία 
«Παγκόσµιο Πολιτιστικό Ίδρυµα του Ελληνισµού της ∆ιασποράς – Ανδρέας 
Παπανδρέου (Π.Π.Ι.Ε.∆.) » (ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ) 
 
Σας γνωρίζουµε ,ότι σύµφωνα µε : 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, ορίζεται ότι: «Τα 
∆ηµοτικά Ιδρύµατα διοικούνται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που απαρτίζεται από το 
∆ήµαρχο ή άλλο αιρετό ή µη πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν ως Πρόεδρος και 
από έξι (6) έως δέκα (10) µέλη που εκλέγονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο . Ένα 
από τα µέλη αυτά εκλέγεται ως Αντιπρόεδρος.» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ. 2 του Ν.3463/2006,  ορίζεται ότι: «Μέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος εκλέγονται δύο (2) τουλάχιστον 
δηµοτικοί σύµβουλοι , εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από τη µειοψηφία του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου , ένας (1) τουλάχιστον σύµβουλος τοπικού 
διαµερίσµατος στην περίπτωση που η έδρα του ιδρύµατος βρίσκεται εντός 
αυτού , ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζοµένων του ιδρύµατος , εφόσον 
απασχολούνται περισσότεροι από δέκα (10) εργαζόµενοι. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος 
προτείνεται από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσµίας 
δεκαπέντε (15) ηµερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Μέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος εκλέγονται και πρόσωπα που έχουν 
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ανάλογη επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα µε τον 
σκοπό του Ιδρύµατος ή και πρόσωπα που είναι χρήστες των υπηρεσιών του 
Ιδρύµατος. 

3. Τις  διατάξεις του άρθρου 227 παρ.3 του Ν. 3463/2006, ορίζεται ότι : «Σε 
περίπτωση που η µειοψηφία δεν υποδείξει σύµβουλο ή εκείνος που έχει υποδειχθεί 
παραιτήθηκε χωρίς να αντικατασταθεί , εκλέγεται σύµβουλος της πλειοψηφίας» 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ. 4 του Ν. 3463/2006, ορίζεται ότι : «τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος απαιτείται να είναι ‘Έλληνες Πολίτες ή 
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης .» 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι : «∆εν 
επιτρέπεται να εκλεγούν ή να είναι µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ιδιώτες που 
έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους µε τελεσίδικη απόφαση ή που 
έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση 
και για όσο διάστηµα διαρκεί η στέρηση αυτή καθώς και όσοι έχουν καταδικαστεί 
µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συµµέτοχοι σε κακούργηµα ή 
σε κάποιο από τα πληµµελήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 146». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 229 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι : «Η εκλογή 
των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται κάθε δύο (2) χρόνια και λήγει σε 
κάθε περίπτωση µε την εγκατάσταση των νέων µελών . Μέσα σε ένα (1) µήνα από 
την εγκατάσταση δηµοτικών αρχών για την πρώτη διετία και ένα (1) µήνα από τη 
λήξη της θητείας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου , το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
συνεδριάζει και εκλέγει µε φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία 
του συνολικού αριθµού των µελών του τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
κάθε ιδρύµατος . Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 
92 ή και των άρθρων 90 και 109». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 229 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι : 
«Τα µη αιρετά µέλη του διοικητικού συµβουλίου πριν την εγκατάσταση ορκίζονται 
ενώπιον του ∆ηµάρχου» 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του  Προεδρικού  ∆ιατάγµατος  περί σύστασης του 
∆ηµοτικού Ιδρύµατος µε την επωνυµία «Παγκόσµιο Πολιτιστικό Ίδρυµα του 
Ελληνισµού της ∆ιασποράς – Ανδρέας Παπανδρέου (Π.Π.Ι.Ε.∆.)» ( ΦΕΚ 
811/Β’/8-9-1997), ορίζεται ότι: 

• To Ίδρυµα διοικείται από 11µελές διοικητικό συµβούλιο που απαρτίζεται 
από τον εκάστοτε ∆ήµαρχο ή τον Αντιδήµαρχο που ορίζει ο ∆ήµαρχος, ως 
Πρόεδρο, και από δέκα (10) µέλη που εκλέγονται από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο .Ένα από τα µέλη αυτά εκλέγεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
ως Αντιπρόεδρος. 

• Ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος εκλέγονται: 
Α) Τρεις (3) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Β) Ένας (1) Εκπρόσωπος των Εργαζοµένων του Ιδρύµατος που ορίζεται 
από τη Γενική Συνέλευση των Εργαζοµένων. 
Γ) Έξι (6) ∆ηµότες ή µη ( π.χ.  κάτοικοι ) του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας 
που έχουν ανάλογη κοινωνική δράση σε σχέση µε πρόσφυγες , τέκνα 
προσφύγων , άνθρωποι γραµµάτων , τεχνών, καλλιτέχνες , επιστήµονες και 
λοιποί πολίτες που έχουν επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

• Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απαιτείται να είναι Έλληνες πολίτες 
δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας. 

• Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής και λήγει σε κάθε 
περίπτωση µε την εγκατάσταση των νέων µελών. 

• Ο Πρόεδρος έχει ως προς τη διοίκηση του Ιδρύµατος τις αρµοδιότητες 
∆ηµάρχου. 

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µόλις συγκροτηθεί σε σώµα εκλέγει ένα από τα 
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µέλη του ως Αντιπρόεδρο , ο οποίος είναι αναπληρωτής του Προέδρου. 
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία , όταν τα παρόντα µέλη του 

είναι περισσότερα από τα απόντα. Στους παρόντες πρέπει να είναι ο 
Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. 

• Στο Ίδρυµα υπάρχει τριµελής Εκτελεστική Επιτροπή που αποτελείται από 
τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και δύο (2) µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. Τα τακτικά καθώς και δύο αναπληρωµατικά µέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέγονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε σχετική 
πλειοψηφία και η θητεία τους είναι διετής. Η εκλογή γίνεται ευθύς µόλις το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτηθεί σε σώµα. Η τριµελής Εκτελεστική 
Επιτροπή για να συνεδριάσει πρέπει να είναι παρόντα όλα τα µέλη της. Η 
επιτροπή αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων . Η
εκτελεστική Επιτροπή έχει ως προς τη διοίκηση του Ιδρύµατος τις 
αρµοδιότητες της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. 

• Το Ίδρυµα εκπροσωπείται στα ∆ικαστήρια και σε κάθε αρχή από τον 
Πρόεδρο κι όταν αυτός κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. 

 
9. Την αριθ. 8/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί «Εκλογής µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Ιδρύµατος µε την επωνυµία «Παγκόσµιο 
Πολιτιστικό Ίδρυµα του Ελληνισµού της ∆ιασποράς –Ανδρέας Παπανδρέου» και 
ορισµός θητείας» όπου ορίσθηκε η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε δύο (2) 
έτη , ήτοι 2011 και 2012 και αποφασίσθηκε ότι η θητεία του ∆.Σ. λήγει σε κάθε 
περίπτωση µε την εγκατάσταση των νέων µελών. 
 

10.  Το αριθ. Πρωτ. 6589/17-5-2013 έγγραφο του Συλλόγου Ποντίων Νέας 
Φιλαδέλφειας «∆. Υψηλάντης», σε συνέχεια του αριθ. Πρωτ. 6124/8-5-2013 
εγγράφου µας µε θέµα «Ορισµός Εκπροσώπων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Π.Π.Ι.Ε.∆.», µε το οποίο προτείνεται ως τακτικό µέλος ο κ. Ωρολογάς Παντελής µε 
αναπληρωµατικό τον κ. Ουσταµπασίδη Γεώργιο.  
 

11. Το αριθ. Πρωτ. 2418/27-2-2013 έγγραφο του ∆ηµοτικού Ιδρύµατος µε το οποίο οι 
εργαζόµενοι, βάσει της αριθ. 87/26-2-2013 απόφασης της  Γενικής Συνέλευσης 
των Εργαζοµένων του Ιδρύµατος , ορίζουν ως τακτικό µέλος εκπρόσωπο των 
εργαζοµένων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος την υπάλληλο Ι∆ΑΧ 
Σεφεριάδου ∆ήµητρα µε αναπληρωµατική της τη µόνιµη υπάλληλο Στεργίου 
Λευκοθέα , ΠΕ ∆ιοικητικού. 
 

12.  Την αριθ. 62/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ορίσθηκαν ένα 
τακτικό κι ένα αναπληρωµατικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος ,  
τα οποία προτάθηκαν από τη Μείζονα µειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ως 
τακτικό µέλος έχει εκλεγεί ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Χρήστος Κοπελούσος και ως 
αναπληρωµατικό µέλος προτείνεται ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Σ.Κοσκολέτος, δεδοµένου 
ότι το αρχικά εκλεγέν αναπληρωµατικό µέλος κ. Χ.Τριανταφύλλου προτείνεται ως 
τακτικό µέλος από τον «Σύνδεσµο Μικρασιατών Ν. Φιλαδέλφειας Οι Αλησµόνητες 
Πατρίδες». 

 
Βάσει των ανωτέρω , το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να αποφασίσει : 

1. Για την εκλογή σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία : 
 

• ∆ύο (2) ∆ηµοτικών Συµβούλων µε τους αναπληρωτές τους.   
• Ενός (1) Τακτικού µέλους µε τον αναπληρωτή του ως  εκπρόσωπος του 

Συλλόγου Μικρασιατών της Νέας Φιλαδέλφειας. 
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• Ενός (1) Τακτικού µέλους µε τον αναπληρωτή του ως  εκπρόσωπος του 
Συλλόγου Αντιοχειτών της Νέας Φιλαδέλφειας. 

• Του κ. Ωρολογά Παντελή ως τακτικού µέλους µε αναπληρωτή τον κ. 
Ουσταµπασίδη Γεώργιο ως εκπρόσωποι του Συλλόγου Ποντίων Νέας Φιλαδέλφειας 
«∆. Υψηλάντης». 
 

• Τριών (3) ∆ηµοτών ή µη (π.χ. κάτοικων )του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος 
που έχουν ανάλογη κοινωνική δράση σε σχέση µε πρόσφυγες , τέκνα προσφύγων , 
άνθρωποι γραµµάτων , τεχνών, καλλιτέχνες , επιστήµονες και λοιποί πολίτες που 
έχουν επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον , µε τους αναπληρωτές τους . 
 
 

2. Για τον ορισµό σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία: 
 

• Της υπαλλήλου Ι∆ΑΧ Σεφεριάδου ∆ήµητρας ως τακτικού µέλους και εκπροσώπου 
των Εργαζοµένων του Ιδρύµατος  µε αναπληρωµατική της τη µόνιµη υπάλληλο 
Στεργίου Λευκοθέα , ΠΕ ∆ιοικητικού. 
 

3. Για τη θητεία του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου , η οποία πρέπει να είναι διετής  και 
να λήγει σε κάθε περίπτωση µε την εγκατάσταση των νέων µελών. 

 
 

• Επίσης κατατέθηκε στο Προεδρείο το από 28-5-2013 έγγραφο του Πολιτιστικού
Συλλόγου Αντιοχειτών «Μ.Αλέξανδρος», σε συνέχεια του αριθ. Πρωτ. 6124/8-5-
2013 εγγράφου του ∆ήµου µε θέµα «Ορισµός Εκπροσώπων στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Π.Π.Ι.Ε.∆.», µε το οποίο προτείνεται ως τακτικό µέλος η κα 
Κατερίνα Γιαζιτζή µε αναπληρωµατικό µέλος την κα Αγγελική Κοζαλάν. 

 
• Από πλευράς µείζονος µειοψηφίας προτάθηκε ως αναπληρωµατικό µέλος του 

εκλεγέντος µε την αριθ. 62/2013 απόφαση ∆.Σ. τακτικού µέλους κ. Χ.Κοπελούσου 
ο ∆ηµ. Σύµβουλος του ιδίου συνδυασµού κ. Σωτήριος Κοσκολέτος. Ο τελευταίος, 
µε εξουσιοδότηση από τον «Σύνδεσµο Μικρασιατών Ν. Φιλαδέλφειας Οι 
Αλησµόνητες Πατρίδες», είχε προτείνει ως τακτικό µέλος στο ∆.Σ. του Ιδρύµατος 
τον κ. Χρήστο Τριανταφύλλου µε αναπληρωµατικό µέλος την κα Κωνσταντίνα 
Μυλωνά. Με το αριθ. πρωτ. 13/12-6-2013 έγγραφό του ο Σύνδεσµος µας 
ενηµερώνει ότι για προσωπικούς λόγους η κα Κ.Μυλωνά αδυνατεί να ανταπεξέλθει 
στα καθήκοντά της και για το λόγο αυτό προτείνεται ως νέο αναπληρωµατικό 
µέλος η κα Ρένα Ζαλµά. 

 
Ως γνωστόν,  η κα ∆ήµαρχος που διατηρεί την Προεδρία του Π.Π.Ι.Ε.∆., έχει 
προτείνει ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος τους εξής:  
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                  
 
Τάφας Ηλίας  (∆.Σ.πλειοψηφίας) 
Παΐδας Αδαµάντιος (∆.Σ. πλειοψηφίας) 
Καβακόπουλος Σπύρος, δηµότης/κάτοικος 
Αυγέρης ∆ηµήτριος,        «» 
Σκαπαρδούκα Μαριάννα   «» 
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
Χατζηδάκη Μαρία (∆.Σ. πλειοψηφίας) 
Κουτσάκης Μιχαήλ  (∆.Σ. πλειοψηφίας)  
Καίσαρη Νίνα, δηµότης/κάτοικος 
Βαλίδου Νίκη       «» 
Νικολοπούλου ∆ήµητρα    «» 
 
Ακολούθως έλαβαν τον λόγο οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές, 
οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους και τις αντιρρήσεις τους που κατεγράφησαν 
αναλυτικά στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της Συνεδριάσεως. 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος έθεσε το θέµα της εκλογής των προταθέντων 
υπολοίπων τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του ∆.Σ. του Ν.Π. σε ψηφοφορία 
και κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
 

- ΥΠΕΡ των προταθέντων µελών ψήφισαν δεκαεπτά  (17) ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι, ήτοι οι κ.κ. Χ.Μπόβος, Α.Παΐδας, Α.Καβακοπούλου, Η.Τάφας, 
Μ.Κουτσάκης, Ν.Παπανικολάου, Γ.Παπακώστας, Γ.Καραβίας, Μ.Χατζηδάκη, Χ. 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος,  Σπ. Γραµµένος, Χρ. Κοπελούσος, 
Ε.Πλάτανος, ∆.Κανταρέλης, Ζ.Χωρινός, Φ.Νικολόπουλος και Π.Λαζαρίδης. 

 
- ΚΑΤΑ τέσσερεις (4) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι οι κ.κ. Β.Βαλασσάς, 

Σ.Πολίτης, Π.Γρετζελιάς και Ε.Παπαλουκά (οι δύο πρώτοι µόνον ως προς τον 
ορισµό των ∆ηµ. Συµβούλων στο ∆.Σ. του Ν.Π.). 

 

-  ∆ύο (2) ∆ηµ. Σύµβουλοι, οι κ.κ. Β.Αγαγιώτου και Π.Φίλου-Μαυράκη απείχαν 
από την ψηφοφορία. 

 

 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Τις διατάξεις των άρθρων 227 και 229 του Ν. 3463/06 (∆.& Κ.Κώδικας) 
• Τις διατάξεις του άρθρου 6 του  Προεδρικού  ∆ιατάγµατος  περί σύστασης του 

∆ηµοτικού Ιδρύµατος µε την επωνυµία «Παγκόσµιο Πολιτιστικό Ίδρυµα του 
Ελληνισµού της ∆ιασποράς – Ανδρέας Παπανδρέου (Π.Π.Ι.Ε.∆.)» ( ΦΕΚ 
811/Β’/8-9-1997) 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

[17 ΥΠΕΡ-4 ΚΑΤΑ (τα 2 µόνο για τους ∆ηµ. Συµβούλους) -2 ΑΠΟΧΕΣ] 
 

 
 
1. Eκλέγει ως τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
∆ηµοτικού Ιδρύµατος (Ν.Π.∆.∆.) µε το όνοµα «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 
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ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ-ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ» του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος για το υπόλοιπο της δηµοτικής περιόδου, ήτοι µέχρι τις 
31-8-2014 και µέχρι την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού 
Προσώπου τους εξής: 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                  
 
Τάφας Ηλίας  (∆.Σ. πλειοψηφίας) 
Παΐδας Αδαµάντιος (∆.Σ. πλειοψηφίας) 
Καβακόπουλος Σπύρος, δηµότης/κάτοικος 
Αυγέρης ∆ηµήτριος,        «» 
Σκαπαρδούκα Μαριάννα   «» 
Ωρολογάς Παντελής (από το Σύλλογο Ποντίων Νέας Φιλαδέλφειας «∆. Υψηλάντης») 
Κατερίνα Γιαζιτζή (από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αντιοχειτών «Μ.Αλέξανδρος») 
Χρήστος Τριανταφύλλου (από τον «Σύνδεσµο Μικρασιατών Ν. Φιλαδέλφειας Οι 
Αλησµόνητες Πατρίδες»). 
 
Σεφεριάδου ∆ήµητρα (ως εκπρόσωπος των εργαζοµένων) 
 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 

Χατζηδάκη Μαρία (∆.Σ. πλειοψηφίας) 
Κουτσάκης Μιχαήλ  (∆.Σ. πλειοψηφίας)  
Κοσκολέτος Σωτήριος (∆ηµ. Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας του ∆ηµ. 
Συµβουλίου) 
Καίσαρη Νίνα, δηµότης/κάτοικος 
Βαλίδου Νίκη       «» 
Νικολοπούλου ∆ήµητρα    «» 
Ουσταµπασίδης Γεώργιος (από το Σύλλογο Ποντίων Νέας Φιλαδέλφειας «∆. 
Υψηλάντης») 
Αγγελική Κοζαλάν (από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αντιοχειτών «Μ.Αλέξανδρος») 
Ρένα Ζαλµά (από τον «Σύνδεσµο Μικρασιατών Ν. Φιλαδέλφειας Οι Αλησµόνητες 
Πατρίδες»). 
 
Στεργίου Λευκοθέα (ως εκπρόσωπος των εργαζοµένων) 
 
• Επισηµαίνεται ότι µε την αριθ. 62/2013 απόφαση ∆.Σ. έχει ήδη εκλεγεί στο ∆.Σ. 

του Ιδρύµατος ο ∆ηµ. Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας του ∆ηµ. Συµβουλίου 
κ. Χρήστος Κοπελούσος. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η σύνθεση του νέου ∆.Σ. του ∆ηµοτικού Ιδρύµατος µε το 
όνοµα «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ-
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ» του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος είναι η εξής :  
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ ∆ηµ. Σύµβουλος  
πλειοψηφίας 

ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ  ∆ηµ. Σύµβουλος  
πλειοψηφίας 

ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ ∆ηµ. Σύµβουλος 
πλειοψηφίας  

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ∆ηµ. Σύµβουλος  
πλειοψηφίας 
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ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ∆ηµ. 
Σύµβουλος  µείζονος µειοψηφίας 

ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  ∆ηµ. 
Σύµβουλος  µείζονος µειοψηφίας 

ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 
δηµότης/κάτοικος 
 

ΚΑΙΣΑΡΗ ΝΙΝΑ, δηµότης/κάτοικος 
 

ΑΥΓΕΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,        «» 
 

ΒΑΛΙ∆ΟΥ ΝΙΚΗ       «» 
 

ΣΚΑΠΑΡ∆ΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ   «» 
 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ    «» 
 

ΩΡΟΛΟΓΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (από το Σύλλογο 
Ποντίων Νέας Φιλαδέλφειας «∆. 
Υψηλάντης») 
 

ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (από το 
Σύλλογο Ποντίων Νέας Φιλαδέλφειας «∆. 
Υψηλάντης») 
 

ΓΙΑΖΙΤΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (από τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Αντιοχειτών 
«Μ.Αλέξανδρος») 
 

ΚΟΖΑΛΑΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (από τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Αντιοχειτών 
«Μ.Αλέξανδρος») 
 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (από τον 
«Σύλλογο Μικρασιατών Ν. 
Φιλαδέλφειας» 
 

ΖΑΛΜΑ ΡΕΝΑ (από τον «Σύνδεσµο 
Μικρασιατών Ν. Φιλαδέλφειας Οι 
Αλησµόνητες Πατρίδες») 
 

ΣΕΦΕΡΙΑ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ  (Εκπρόσωπος 
των εργαζοµένων) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ  (Εκπρόσωπος 
εργαζοµένων) 

 
• Εκ των ανωτέρω µελών το ∆.Σ. του Ιδρύµατος θα εκλέξει στην πρώτη 

Συνεδρίαση τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 227 παρ. 1 του ∆.& Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06). 

 
 
3. Η παρούσα Απόφαση να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 
 
 
 

 
Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 113/2013. 

 
 
 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
 
 
 

 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Τάφας Ηλίας 

Κουτσάκης Μιχαήλ 
Παπανικολάου Νικόλαος 

Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοπελούσος Χρήστος 

Βαλασσάς Βεργής 
Πολίτης Σταύρος 

Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 

Χωρινός Ζαχαρίας 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή.: 
 

1. Π.Π.Ι.Ε.∆. 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
3. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου & ∆ιοικητικής Μέριµνας 
4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
5. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ∆ηµ. Σχέσεων 
6. Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας 
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