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ΘΕΜΑ Ε.Η.∆. : «Έγκριση  της παρατάσεως ισχύος του από 23/6/2008 
Ιδιωτικού Συµφωνητικού δωρεάν παραχώρησης χρήσης , για  την ισόγεια 
αίθουσα του  ακινήτου επιφανείας 107 τ.µ. ιδιοκτησίας της εταιρείας µε την 
επωνυµία Ι.& Σ. Σκλαβενίτης ΑΕΕ, προκειµένου ο χώρος αυτός να 
χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά από τα ΕΛ.ΤΑ .»  
 
 
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 
27.6.2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
8773/21-6-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 17/2013) 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 : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ (σε αντικατάσταση του 
απουσιάζοντος  Γραµµατέα του ∆.Σ.  Ελευθέριου Πλάτανου). 

 
 
 

 
 

  
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: 118/ 2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 9876/4-7-2013 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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 27.6.2013 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 17/2013 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 27 παρόντες 
και 6 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 

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

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Αιµιλία 

Σταθούλια. 

 

• Με τη σύµφωνη γνώµη του Σώµατος το 17ο και το 8ο θέµα της Η.∆. συζητήθηκαν 

µεταξύ του 2ου και του 3ου θέµατος αυτής. 

 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

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

• Ο κ. Μ.Κουτσάκης και η κα Β.Αγαγιώτου προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης και πριν από την απόσυρση του 2ου θέµατος της Η.∆.  

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

πριν από την ψηφοφορία επί του 8ου θέµατος της Η.∆., ενώ ο κ. Κ.Α.Μάλλιος 

αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επ΄αυτού. 

• Ο κ. Σ.Γραµµένος προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν 

από την ψηφοφορία επί του 3ου θέµατος της Η.∆.  
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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, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε 

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

1ο θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το οποίο οµόφωνα το ∆.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), συµφώνησε να συζητηθεί, ως 

κατεπείγον. 

 

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.∆.  

 

1ο  ΘΕΜΑ   Ε.Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο Θέµα Ε.Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 9255/27-6-2013 διαβιβαστικό έγγραφο του Τµήµατος 
Εσόδων, Περιουσίας & Τοπ. Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου ανέφερε προς το 
Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 

Θέµα: Έγκριση  της παρατάσεως ισχύος του από 23/6/2008 Ιδιωτικού 
Συµφωνητικού δωρεάν παραχώρησης χρήσης , για  την ισόγεια αίθουσα του  
ακινήτου επιφανείας 107 τ.µ. ιδιοκτησίας της εταιρείας µε την επωνυµία Ι.& Σ. 
Σκλαβενίτης ΑΕΕ ,προκειµένου ο χώρος αυτός να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά από 
τα ΕΛΤΑ . 
 

Ως γνωστό, µε το από 25/1/1998 ιδιωτικό συµφωνητικό όπως αυτό έχει 
συµβατικά παραταθεί µέχρι σήµερα και υπό τους εν αυτό αναφερόµενους όρους και 
συµφωνίες, η ΑΕ µε την επωνυµία Ι.& Σ. Σκλαβενίτης ΑΕΕ και τον διακριτικό τίτλο 
«Σκλαβενίτης» νοµίµως εκπροσωπούµενη, καλούµενη «χρήστρια» παραχώρησε στο 
∆ήµο Νέας Χαλκηδόνας, «χρησάµενο» µια ισόγεια αίθουσα επιφάνειας 107 ΤΜ 
,ευρισκόµενη σε ακίνητο ιδιοκτησίας της στα όρια του πρώην ∆ήµου Νέας 
Χαλκηδόνας (Λεωφ. Αχαρνών 467) µε τους ειδικότερους όρους και συµφωνίες που 
περιέχονταν στο παραπάνω συµφωνητικό. 
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Η διάρκεια της παραπάνω παραχώρησης ορίστηκε εννεαετής, ήρξατο από την ηµέρα 
υπογραφής του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής της αίθουσας στον 
χρησάµενο, συνταχθέντος του από 1/12/1998 πρωτοκόλλου παράδοσης και 
παραλαβής ακινήτου και έληξε την  30/11/2007. Επικείµενη της λήξεως    της ως άνω 
συµβάσεως  του χρησιδανείου ακινήτου µε το οποίο οι άνω συµβαλλόµενοι δυνάµει 
του άρθ. Γ2 του ως άνω από 25/11/1998 παρέτειναν τη διάρκεια της δωρεάν αυτής 
παραχώρησης  για τέσσερα  ακόµη χρόνια από την αρχική ορισθείσα ηµεροµηνία 
λήξης της, ήτοι µέχρι την 30/11/2011. 
Συνεφωνήθη  ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του από 25/11/1998 αρχικού 
ιδιωτικού συµφωνητικού. 

Εν προκειµένω πρέπει να σηµειωθεί η χρήστρια  µεταβίβασε την κυριότητα 
του ανωτέρω ακινήτου και στη συνέχεια κατέστει µισθώτρια αυτού, δι ον λόγον δια 
του από 23/6/2008 Ιδιωτικού Συµφωνητικού δωρεάν παραχώρησης χρήσης, η 
ανωτέρω χρήστρια – µισθώτρια ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ παρεχώρησε στον χρησάµενο (∆ήµο 
Ν. Χαλκηδόνας) δωρεάν και χωρίς αντάλλαγµα ως µισθώτρια πλέον, την ίδια 
περιγραφόµενη ισόγεια αίθουσα του άνω ακινήτου επιφανείας 107 τ.µ. µε κύρια 
πρόσβαση από την οδό Χρυσαλλίδος 2 προκειµένου ο χώρος αυτός να 
χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά από τα ΕΛΤΑ , σύµφωνα µε τους όρους που 
αναφέρονται στο από 23/6/2008 Ιδιωτικό Συµφωνητικό δωρεάν παραχώρησης 
χρήσης. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ως άνω από 23/6/2008 Ιδιωτικού Συµφωνητικού 
δωρεάν παραχώρησης χρήσης συνεφωνήθη ότι η παραχώρηση χρήσης αρχίζει από 
την ηµέρα υπογραφής του παρόντος συµφωνητικού και λήγει την 30/11/2011. Με 
νεότερη έγγραφη συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων είναι δυνατή η παράταση 
της διάρκειάς της (όχι όµως και η σύντµηση, όχι πρόωρη λύση του χρησιδανείου). 

Παρελθούσης της ως άνω διάρκειας παρατάσεως του από 23/6/2008 
Ιδιωτικού Συµφωνητικού και για το χρονικό διάστηµα από 1/12/2011 µέχρι και 
σήµερα,  ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος ως καθολικός διάδοχος του πρώην 
∆ήµου Ν. Χαλκηδόνας και µε την συναίνεση της ως χρήστριας – µισθώτριας 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ νοµίµως ευρίσκετο και ευρίσκεται στην κατοχή της ως άνω αίθουσας 
και εισέπραττε από τον ΕΛΤΑ τα µισθώµατα. 

Ήδη µετά ταύτα καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση 
εγκρίσεως της παρατάσεως ισχύος του από 23/6/2008 Ιδιωτικού Συµφωνητικού 
δωρεάν παραχώρησης χρήσης αναδροµικά από τη λήξη του µέχρι την 31/12/2014. 
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι του από 23/6/2008 Ιδιωτικού 
Συµφωνητικού δωρεάν παραχώρησης χρήσης, να εξουσιοδοτηθεί δε η ∆ήµαρχος να 
υπογράψει το σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό παράτασης της δωρεάν παραχώρησης 
χρήσεως ως και παν σχετικό προς τούτο έγγραφο.  
 
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. 
 

• Ο Αντιδήµαρχος Οικ. Υπηρεσιών κ. Γ.Καραβίας εισηγήθηκε το θέµα, 
διευκρινίζοντας ότι η παράταση θα γίνει µε το ίδιο µίσθωµα. 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
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Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65 παρ. 1, 67 παρ. 7 και 283 του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης») 
 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
1. Εγκρίνει την παράταση ισχύος του από 23/6/2008 Ιδιωτικού Συµφωνητικού 

δωρεάν παραχώρησης χρήσης από την εταιρεία Ι.& Σ. Σκλαβενίτης ΑΕΕ και 
τον διακριτικό τίτλο «Σκλαβενίτης» προς τον πρώην ∆ήµο Νέας Χαλκηδόνας 
και ήδη ∆ήµο Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ως καθολικό διάδοχο του ∆.Ν.Χ. 
(άρθρα 1 και 283 του Ν. 3852/10) της ισόγειας αίθουσας επιφάνειας 107 ΤΜ, 
ευρισκόµενης σε ακίνητο, του οποίου η ως άνω εταιρεία  Ι.& Σ. Σκλαβενίτης 
ΑΕΕ τυγχάνει µισθώτρια και ευρίσκεται στα όρια του πρώην ∆ήµου Νέας 
Χαλκηδόνας (Λεωφ. Αχαρνών 467 & Χρυσαλλίδος 2) αναδροµικά από τη λήξη 
του µέχρι την 31/12/2014, ήτοι από 1/12/2011 έως 31/12/2014 για την 
συνέχιση της αποκλειστικής εκµίσθωσης του ανωτέρω χώρου στα ΕΛ.ΤΑ. 
προς στέγαση του Ταχυδροµικού Γραφείου Νέας Χαλκηδόνας Αττικής µε την 
είσπραξη από το ∆ήµο Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος των σχετικών µισθωµάτων 
καθ΄ όλη τη διάρκεια της παράτασης της µίσθωσης. 

 
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι του από 23/6/2008 Ιδιωτικού 
Συµφωνητικού δωρεάν παραχώρησης χρήσης. 
 
 

2. Εξουσιοδοτείται  η ∆ήµαρχος κα Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη να υπογράψει 

το σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό παράτασης της δωρεάν παραχώρησης 

χρήσεως ως και παν σχετικό προς τούτο έγγραφο. 

 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   118/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.            Ο ΕΚΤΕΛΕΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Παϊδας Αδαµάντιος 

ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΗΓ-ΠΥΖ



 7 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Τάφας Ηλίας 

Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Νικολόπουλος Φώτης 

Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 

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 :  
 

- Τµήµα Εσόδων, Περιουσίας & Τοπ. Οικονοµικής Ανάπτυξης 
- Τµήµα Προµηθειών & Αποθήκης 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας 
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