
 
ΘΕΜΑ: «Ορισµός νοµίµου εκπροσώπου για την υπογραφή του 
καταστατικού και ορισµός τακτικού και αναπληρωµατικού µέλους για το 
∆.Σ. της Αναπτυξιακής Σύµπραξης για τη συµµετοχή του ∆ήµου ως εταίρου 
της Α.Σ. µε την επωνυµία «Κίνηση Συνεργασίας Αναπτυξιακή Σύµπραξη-
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» για την υλοποίηση του έργου 
«∆ηµιουργώ» στο πλαίσιο υλοποίησης των αιτήσεων χρηµατοδότησης 
«τοπικών σχεδίων για την απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες των 
τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ) (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 
16.6.2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
10605/12-6-2014 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 13/2014) 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     

 
 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ.Απόφασης: 114/2014 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου:   11140/19-6-2014 
 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου και 
∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από τα Πρακτικά της από 16.6.2014 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 10/2014 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 

    
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
3. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
4. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
5. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
6. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
7. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
8. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
9. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
10. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
11. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
12. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
 

13.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
14. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
15. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
16. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
17. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
18. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
19. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
20.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
21. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
22. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
23 ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
 

24. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
25. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
27.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
28.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
30. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
31. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
32. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
33. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
 

 
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 22 παρόντες 
και 11 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :      ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ (αποχώρησε µετά  το 

7ο θέµα της Η.∆.) 
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                 Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
                                                                             Κότσιρας Παύλος                                                 
                                                                             Κόντος Σταύρος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           Κοσµά Σταυρούλα 
 
Τάφας Ηλίας                                                        Βαλασσάς Βεργής 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                            Πολίτης Σταύρος     
                                                                             Γρετζελιάς Παντελής 
Παπακώστας Γεώργιος                                      ∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Καραβίας Γεώργιος                                            Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Χατζηδάκη Μαρία                                               Χωρινός Ζαχαρίας 
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                     Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                        
Κοπελούσος Χρήστος 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
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Βασιλόπουλος Αριστείδης                                         
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Παϊδας Αδαµάντιος                                              
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος                                        
Γραµµένος Σπυρίδων                                          
Κοσκολέτος Σωτήριος 
  
      
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. Χ.Μπόβος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί 

του 7ου θέµατος και επαναπροσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την 

ψηφοφορία επί του 9ου θέµατος της Η.∆.  

• Η κα ∆.Ε.Γκούµα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν από την ψηφοφορία επί του 8ου θέµατος της .Η.∆.. 

• Ο κ. Ν.Παπανικολάου απεχώρησε από την Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και 

ψηφοφορία επί των Ε.Η.∆. θεµάτων. 

 

Απουσίες :  

 

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

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

 

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

κήρυξε την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου στο 19ο 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.∆.  
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19ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 19ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής έκτακτης Συνεδρίασης 
και µε βάση την αριθ. 7687/28-4-2014 εισήγηση του Γραφείου Γενικής Γραµµατέως 
ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 
ΘΕΜΑ: «Ορισµός νοµίµου εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού και 
ορισµός τακτικού και αναπληρωµατικού µέλους για το ∆.Σ. της Αναπτυξιακής 
Σύµπραξης για τη συµµετοχή του ∆ήµου ως εταίρου της Α.Σ. µε την επωνυµία 
«Κίνηση Συνεργασίας Αναπτυξιακή Σύµπραξη-Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» για 
την υλοποίηση του έργου «∆ηµιουργώ» στο πλαίσιο υλοποίησης των αιτήσεων 
χρηµατοδότησης «τοπικών σχεδίων για την απασχόληση προσαρµοσµένα στις 
ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ).» 
 
Κύριε Πρόεδρε , 
Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, 
 
‘Εχοντας υπόψη: 
 

• Την αριθ. 98/2013 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του πρώην Νοµικού 
Προσώπου µε την επωνυµία « Ενιαίος Φορέας ∆ράσεων ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ», η οποία ελήφθη σε 
συνέχεια της αριθ. 87/2012 όµοιας.  
 

• Την αριθ. 87/12 απόφαση ∆.Σ., µε την οποία είχε εγκριθεί η συµµετοχή του 
ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή Σύµπραξη 
"ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 
ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" στο πλαίσιο της ∆ράσης 7: "Τοπικά σχέδια 
για την απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών 
αγορών εργασίας" της κατηγορίας παρέµβασης 1: "Ενεργητικές 
πολιτικές απασχόλησης" του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 8: 
"∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση στις 3 Περιφέρειες 
Σταδιακής Εξόδου" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007 – 2013" που είχε προκηρύξει η 
Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής σύµφωνα µε το µε 
Αρ. Πρωτ. 2399 (κωδικός πρόσκλησης: 40) έγγραφο, µε αντικείµενο 
αποκλειστικώς και µόνον την εκτέλεση και υλοποίηση των πράξεων, 
ενεργειών και δράσεων του Έργου "∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ". 
 
Αντικείµενο των πράξεων είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των 
τοπικών φορέων µε στόχο την εξασφάλιση της δηµιουργίας θέσεων 
απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσµα διάγνωσης εξειδικευµένων 
τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις 
περιοχές παρέµβασης. 
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Οι πράξεις αφορούν στην προετοιµασία των ανέργων ωφελουµένων και 
περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής 
µέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δηµιουργίας θέσεων 
απασχόλησης. 
 
Μέσα από το σχέδιο δράσης που υποβλήθηκε εξασφαλίζεται ότι: 
(α) Οι ωφελούµενοι που θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση θα 
προετοιµαστούν κατάλληλα ώστε να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα 
καλύπτουν διαπιστωµένες ανάγκες της περιοχής παρέµβασης και θα 
βασίζονται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, 
όπως περιγράφονται στο σχέδιο δράσης ή/και 
(β) Οι ωφελούµενοι που θα προωθηθούν για επιδότηση/επιχορήγηση από 
άλλα επενδυτικά κ.λ.π. προγράµµατα θα προετοιµαστούν κατάλληλα για την 
ένταξή τους στο αντίστοιχο πρόγραµµα ή/και 
(γ) Οι ωφελούµενοι που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις θα έχουν 
προετοιµαστεί κατάλληλα ώστε να καλύπτουν πραγµατικές και διαπιστωµένες 
ανάγκες των επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν. 

 
Παράλληλα είχε εγκριθεί: 

 
 α)  Η αποδοχή των όρων της πρόσκλησης όπως αυτοί εξειδικεύονται  στο µε Αρ. 

Πρωτ. 2399 (κωδ. πρόσκλ.: 40) έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 
Αρχής Περιφέρειας Αττικής 

 β)  Η υποβολή αίτησης - φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής 
επάρκειας της Σύµπραξης 

 γ) Η δέσµευση για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών (σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις της επάρκειας διαδικασιών) µετά τη συγκρότηση σε σώµα του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναπτυξιακής Σύµπραξης 

 δ) Η παροχή εξουσιοδότησης στον τότε νόµιµο εκπρόσωπο του ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ 
∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
κ. Αδαµάντιο Παϊδα., για να υπογράψει την έγγραφη συµφωνία µε τη µορφή 
καταστατικού της υπό σύσταση Αναπτυξιακής Σύµπραξης βάσει του άρθρου 18 
του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α)  

   ε) Ο ορισµός του τότε µέλους του ∆.Σ. κ. Ανδρέα Βαρνή, ως τακτικού 
εκπροσώπου του φορέα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, 
καθώς και του τότε Προέδρου κ. Αδαµάντιου Παΐδα ως αναπληρωµατικού 
εκπροσώπου. 

 

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα µετά την αξιολόγηση των προτάσεων που 
υποβλήθηκαν, έτυχε της έγκρισης από την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή 
Περιφέρειας Αττικής µε προϋπολογισµό 350.000,00 €. 
 
 

• Την αριθ. 224/2013 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία 
καταργήθηκε το ανωτέρω Νοµικό Πρόσωπο και όλες οι δράσεις που 
υλοποιούντο από αυτό  περιήλθαν στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , ο 
οποίος το είχε συστήσει. 

 
Μετά τα ανωτέρω , καλείσθε όπως εγκρίνετε : 

 
α) Την παροχή εξουσιοδότησης στη ∆ήµαρχο κα Ευτυχία Γαϊτανά - Αποστολάκη, ως 
νοµίµου εκπροσώπου του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, να υπογράψει το 
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Καταστατικό της Αναπτυξιακής "ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" βάσει του άρθρου 18 του 
ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που τυχόν απαιτηθεί.  
 
β) Τον ορισµό του  κ. Μιχαήλ Κουτσάκη του Ιωσήφ, Αντιδήµαρχου των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου ,  κατοίκου Νέας Χαλκηδόνος – Πεταλά 64 – 14343, κατόχου 
του υπ΄ αριθµ. ΑΙ 137342/2010 Α∆Τ – A.T. Νέας Χαλκηδόνος Αττικής, µε ΑΦΜ 
017548252 – ∆ΟΥ Νέας Ιωνίας (Νέας Φιλαδέλφειας), ως τακτικού µέλους στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αναπτυξιακής Σύµπραξης και του κ. Ζέτου ∆ηµήτριου του 
∆ηµοσθένη υπαλλήλου του ∆ήµου, κατοίκου Αγίων Αναργύρων  – Πάρνωνος 11 & 
Ακροπόλεως – 13562, κατόχου του υπ΄ αριθµ. Λ 695247/80 Α∆Τ – Α.Τ. Ευπαλίου 
Φωκίδος, µε ΑΦΜ 054177726 – ∆ΟΥ Νέας Ιωνίας (Νέας Φιλαδέλφειας) ως 
αναπληρωµατικού µέλους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αναπτυξιακής Σύµπραξης. 
   

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.  
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Χ.Κοπελούσος, Λ.Γεωργαµλής, Β.Αγαγιώτου και Σ.Γραµµένος (σύνολο 4), ενώ 
οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Α.Βασιλόπουλος, Ε.Παπαλουκά και Σ.Κοσκολέτος 
(σύνολο 3) 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») 
• Την αριθ. 224/2013 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία 

καταργήθηκε το ανωτέρω Νοµικό Πρόσωπο και όλες οι δράσεις που 
υλοποιούντο από αυτό  περιήλθαν στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , ο 
οποίος το είχε συστήσει. 

• Το Αρ. Πρωτ. 2399 (κωδ. πρόσκλ.: 40) έγγραφο της Ενδιάµεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής 

• Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α)  
 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(13 ΥΠΕΡ-4 ΚΑΤΑ-3 ΑΠΟΧΕΣ) 
 
α) Την παροχή εξουσιοδότησης στη ∆ήµαρχο κα Ευτυχία Γαϊτανά - Αποστολάκη, 
ως νοµίµου εκπροσώπου του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, να υπογράψει το 
Καταστατικό της Αναπτυξιακής "ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" βάσει του άρθρου 18 του 
ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που τυχόν απαιτηθεί.  
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β) Τον ορισµό του  κ. Μιχαήλ Κουτσάκη του Ιωσήφ, Αντιδήµαρχου των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου ,  κατοίκου Νέας Χαλκηδόνος – Πεταλά 64 – 14343, κατόχου 
του υπ΄ αριθµ. ΑΙ 137342/2010 Α∆Τ – A.T. Νέας Χαλκηδόνος Αττικής, µε ΑΦΜ 
017548252 – ∆ΟΥ Νέας Ιωνίας (Νέας Φιλαδέλφειας), ως τακτικού µέλους στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αναπτυξιακής Σύµπραξης και του κ. Ζέτου ∆ηµήτριου 
του ∆ηµοσθένη υπαλλήλου του ∆ήµου, κατοίκου Αγίων Αναργύρων  – Πάρνωνος 11 
& Ακροπόλεως – 13562, κατόχου του υπ΄ αριθµ. Λ 695247/80 Α∆Τ – Α.Τ. Ευπαλίου 
Φωκίδος, µε ΑΦΜ 054177726 – ∆ΟΥ Νέας Ιωνίας (Νέας Φιλαδέλφειας) ως 
αναπληρωµατικού µέλους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αναπτυξιακής Σύµπραξης. 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό  114/2014. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

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

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Τάφας Ηλίας 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Κοπελούσος Χρήστος 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Βασιλόπουλος Αριστείδης 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

Αγαγιώτου Βασιλική 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Λεβαντή Εµµανολία 
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Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών  
- Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής 
- Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και 

Αθλητισµού 
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