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ΘΕΜΑ: «Έγκριση χορήγησης πρόσβασης του ∆ήµου στο σύστηµα 
ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank της Τράπεζας Πειραιώς (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     

 
 
 

 
 

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 117/2014 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 11151/19-6-2014 

∆/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.: 213-2049029-028, 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: 
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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 
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Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
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 22ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
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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.∆.  

22ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 22ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 10294/6-6-2014 διαβιβαστικό έγγραφο της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών/Τµήµα Ταµείου του ∆ήµου ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ 
άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
ΘΕΜΑ : Εισήγηση για έγκριση χορήγησης πρόσβασης του ∆ήµου στο σύστηµα  
              ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank της Τράπεζας Πειραιώς. 

 
Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την υπογραφή σύµβασης χρήσης του συστήµατος 
ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank µεταξύ του ∆ήµου και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.. 
Η εν λόγω σύµβαση θα δώσει στον ∆ήµο µας τη δυνατότητα να διενεργεί τραπεζικές 
συναλλαγές µε την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. από απόσταση, µε χρήση ποικίλων 
τεχνολογικών µεθόδων και υποδοµών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο, το 
σταθερό και κινητό τηλεφωνικό δίκτυο κ.λπ. 

 
Μέσω του συστήµατος Winbank είναι δυνατές οι εξής ενδεικτικά τραπεζικές 
συναλλαγές : Μεταφορές ποσών από/σε λογαριασµούς του ∆ήµου µεταφορά ποσών 
από λογαριασµό του ∆ήµου σε λογαριασµό άλλου φυσικού ή νοµικού προσώπου 
στην Τράπεζα Πειραιώς, πληρωµή Φ.Π.Α., αποστολή εµβασµάτων σε Ελλάδα και 
εξωτερικό, αποστολή αρχείου µισθοδοσίας των υπαλλήλων του ∆ήµου, αποστολή 
αρχείου µαζικών πληρωµών (π.χ. προµηθευτών), αποστολή αρχείου εµβασµάτων, 
συµµετοχή σε δηµόσιες εγγραφές, αγοραπωλησία µετοχών, ακύρωση ή τροποποίηση 
εντολών πληρωµής, πληρωµή  πιστωτικής κάρτας κλπ. 

 
Προτείνουµε λοιπόν την ανάθεση της εκπροσώπησης του ∆ήµου για τη διενέργεια 
συναλλαγών µέσω του συστήµατος Winbank στα ακόλουθα πρόσωπα µε τις 
παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόµενους σε κάθε περίπτωση όρους :  

 
(Σηµ. : Οι συνδυασµοί των συναλλαγών ανά χρηµατικό ποσό που παρατίθενται 
παρακάτω είναι ενδεικτικοί, όπως επίσης είναι δυνατή και η οριοθέτηση πρόσβασης 
σε επιµέρους συναλλαγές, είτε φέρουν είτε όχι χρηµατικά όρια). 
 
1. Στην κα Βουλγαρίδου Ελισάβετ, Προϊσταµένη Ταµείου και Ειδικό Ταµία του 

∆ήµου και στην κα Μεταξιώτη Σταυρούλα, αναπληρώτρια Ταµία και 
∆ιαχειρίστρια Ταµείου του ∆ήµου, οι οποίες η καθεµία χωριστά µε τη χρήση ή την 
πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού 
αναγνώρισής του από το σύστηµα Winbank θα δεσµεύουν έγκυρα το ∆ήµο σε 
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όλες τις συναλλαγές του, πλην της αγοραπωλησίας µετοχών, και µέχρι του 
ποσού των 300.000,00 €  ανά συναλλαγή. 

2. Για τη διενέργεια συναλλαγών, πλην της αγοραπωλησίας µετοχών, για ποσά άνω 
των 300.000,00 € ανά συναλλαγή, απαιτείται η από κοινού χρήση ή 
πληκτρολόγηση δύο (2) απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισης, εκ των 
οποίων ο ένας πρέπει να ανήκει στην κα ∆ήµαρχο και ο δεύτερος σε έναν εκ των 
ανωτέρω δύο υπαλλήλων του ∆ήµου. 

3. Τέλος απαιτείται η χρήση ή η πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου 
προσωπικού κωδικού αναγνώρισης της κας Βουλγαρίδου Ελισάβετ, 
Προϊσταµένης Ταµείου και Ειδικό Ταµία του ∆ήµου και της κας Μεταξιώτη 
Σταυρούλα, αναπληρώτριας Ταµία και ∆ιαχειρίστριας Ταµείου του ∆ήµου, για τις 
εξής ενδεικτικά συναλλαγές :  

• Αλλαγή στοιχείων αλληλογραφίας 
• Αιτήσεις-τροποποιήσεις εντολών πάγιας εξόφλησης λογαριασµών (π.χ. 

∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ.). 
• Αιτήσεις για έκδοση νέου µπλοκ επιταγών. 
• Αναλυτική κίνηση λογαριασµών (statements). 
• Πρόσβαση µέσω της επιλογής «Ιστορικό Ενεργειών» σε όλες τις 

συναλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί µέσω του συστήµατος Winbank 
ανά εξουσιοδοτηµένο χρήστη (“Internal Auditor”). 

 
Επίσης προτείνουµε να εξουσιοδοτηθεί η κα ∆ήµαρχος προκειµένου να υπογράψει 
στο όνοµα και για λογαριασµό του ∆ήµου τη νέα σχετική σύµβαση, µε τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή, όπως και κάθε άλλο συνηµµένο 
στην ανωτέρω σύµβαση παράρτηµα ή σχετική πρόσθετη πράξη. 
 
Επισηµαίνεται ότι πρέπει να ανακληθεί η προηγούµενη σχετ. αριθ. 81/2014 απόφαση 
∆ηµ. Συµβουλίου λόγω νεότερης απόφασης ∆ηµάρχου περί ανάθεσης καθηκόντων σε 
υπαλλήλους του ∆ήµου. 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
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 .   
 
 
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») 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Εγκρίνει την ανάκληση της αριθ. 81/2014 απόφασης ∆ηµ. Συµβουλίου (λόγω 
νεότερης απόφασης ∆ηµάρχου περί ανάθεσης καθηκόντων σε υπαλλήλους του 
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∆ήµου) και την εκ νέου ανάθεση της εκπροσώπησης του ∆ήµου για τη διενέργεια 
συναλλαγών µέσω του συστήµατος Winbank της Τράπεζας Πειραιώς στα ακόλουθα 
πρόσωπα µε τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόµενους σε κάθε περίπτωση 
όρους :  

 
(Σηµ. : Οι συνδυασµοί των συναλλαγών ανά χρηµατικό ποσό που παρατίθενται 
παρακάτω είναι ενδεικτικοί, όπως επίσης είναι δυνατή και η οριοθέτηση πρόσβασης 
σε επιµέρους συναλλαγές, είτε φέρουν είτε όχι χρηµατικά όρια). 
 

1. Στην κα Βουλγαρίδου Ελισάβετ, Προϊσταµένη Ταµείου και Ειδικό Ταµία του 
∆ήµου και στην κα Μεταξιώτη Σταυρούλα, αναπληρώτρια Ταµία και 
∆ιαχειρίστρια Ταµείου του ∆ήµου, οι οποίες η καθεµία χωριστά µε τη χρήση ή 
την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού 
αναγνώρισής του από το σύστηµα Winbank θα δεσµεύουν έγκυρα το ∆ήµο σε 
όλες τις συναλλαγές του, πλην της αγοραπωλησίας µετοχών, και µέχρι του 
ποσού των 300.000,00 €  ανά συναλλαγή. 

2. Για τη διενέργεια συναλλαγών, πλην της αγοραπωλησίας µετοχών, για ποσά 
άνω των 300.000,00 € ανά συναλλαγή, απαιτείται η από κοινού χρήση ή 
πληκτρολόγηση δύο (2) απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισης, εκ 
των οποίων ο ένας πρέπει να ανήκει στην κα ∆ήµαρχο και ο δεύτερος σε έναν 
εκ των ανωτέρω δύο υπαλλήλων του ∆ήµου. 

3. Τέλος απαιτείται η χρήση ή η πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του 
απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης της κας Βουλγαρίδου 
Ελισάβετ, Προϊσταµένης Ταµείου και Ειδικό Ταµία του ∆ήµου και της κας 
Μεταξιώτη Σταυρούλας , αναπληρώτριας Ταµία και ∆ιαχειρίστριας Ταµείου 
του ∆ήµου, για τις εξής ενδεικτικά συναλλαγές :  
 

• Αλλαγή στοιχείων αλληλογραφίας 
• Αιτήσεις-τροποποιήσεις εντολών πάγιας εξόφλησης λογαριασµών (π.χ. ∆ΕΗ, 

ΟΤΕ κλπ.). 
• Αιτήσεις για έκδοση νέου µπλοκ επιταγών. 
• Αναλυτική κίνηση λογαριασµών (statements). 
• Πρόσβαση µέσω της επιλογής «Ιστορικό Ενεργειών» σε όλες τις συναλλαγές 

που έχουν πραγµατοποιηθεί µέσω του συστήµατος Winbank ανά 
εξουσιοδοτηµένο χρήστη (“Internal Auditor”). 

 
Εξουσιοδοτείται επίσης εκ νέου η ∆ήµαρχος κα Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη 
προκειµένου να υπογράψει στο όνοµα και για λογαριασµό του ∆ήµου τη νέα σχετική 
σύµβαση, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή, όπως και 
κάθε άλλο συνηµµένο στην ανωτέρω σύµβαση παράρτηµα ή σχετική πρόσθετη 
πράξη. 
 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   117/2014. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
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         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 
 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Τµήµα Ταµείου 
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
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