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ΘΕΜΑ: «Εκλογή εκπροσώπων πλειοψηφίας και µειοψηφίας του ∆ηµ. Συµβουλίου στη 
Γενική Συνέλευση της Π.Ε.∆.Α., µε µυστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Π.∆. 75/2011, όπως τροποποιήθηκε µε αυτές του Ν. 4279/2014»  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε ειδική δηµόσια Συνεδρίαση 
στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος 
Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 7.9.2014, ηµέρα Κυριακή και ώρα 
10.30 π.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 15185/3-9-2014 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. 
Πρόσκλησης 19/2014) του πλειοψηφήσαντος Συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού κ. 
Ευάγγελου Κουµαριανού, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε νοµίµως 
µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κα ∆ήµαρχο και στους Προέδρους των 
Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
(«Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ  : ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 
ΕΚΛΕΓΕΙΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
ΕΚΛΕΓΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΕΚΛΕΓΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ.: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
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Αρ. Πρωτοκόλλου:  15551/10-9-2014 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από τα Πρακτικά της από 7.9.2014 ειδικής 
Συνεδρίασης Νο. 14/2014 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
9. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
11.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

12. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
13. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14. ∆ΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 
15.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
16. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
17. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
18. ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
19. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
20. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
22. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

23. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
24. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
25 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
27. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
28. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
29. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
30. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
32. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
33. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 

 

 
   Ο Προεδρεύων –Πλειοψηφών ∆ηµοτικός Σύµβουλος µε την έναρξη της σηµερινής ειδικής 
συνεδρίασης ανέθεσε τα καθήκοντα του Eιδικού Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε έναν 
από τους υπαλλήλους του ∆ήµου, σύµφωνα µε το άρθρο  64 παρ. 1. εν τέλει αυτής του Ν. 
3852/2010 καθώς και του άρθρου 92 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και µε βάσει την ειδική διάταξη 
της κείµενης νοµοθεσίας, όρισε ως Ειδικό Γραµµατέα της σηµερινής ειδικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, τον υπάλληλο του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, κ. Πλέσσα 
Κωνσταντίνο, κλάδου ΤΕ1 ∆ιοικητικού. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν ΟΛΟΙ παρόντες, ως ακολούθως: 
                    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 
                  

Κουµαριανός  Ευάγγελος                                                     ΟΥ∆ΕΙΣ 
Καλαµπόκης  Ιωάννης  

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ  

Ανανιάδης  Νικόλαος  

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ  
Παπαλουκά  Ευτυχία  
Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία  

Παπακώστας  Βασίλειος  

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος  

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος  

Αντωνόπουλος  ∆ηµήτριος  

Ρόκου  Χαρίκλεια  

Πάνος  Γεώργιος  

∆ούλος  Ορέστης  

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  
Χαραµαρά  Γεωργία  
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Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα  

Γεωργαµλής  Λύσσανδρος  
Τοµπούλογλου Ιωάννης  
Κοπελούσος  Χρήστος  
Αράπογλου  Γεώργιος  

Πλάτανος  Ελευθέριος  

Κανταρέλης  ∆ηµήτριος  

Κόντος  Απόστολος  

Παπανικολάου  Νικόλαος  
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  

Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Κουτσάκης  Μιχαήλ  

Αγαγιώτου  Βασιλική  
Σιώρης  Νικόλαος  

Γκούµα  ∆ανάη-Εύα  
 
                                               
      
Σηµειώνεται ότι  στην Συνεδρίαση ήταν παρόντες  τόσο ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κ. Ιωάννης Μάλλιος, όσο και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Η κα Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και 

ψηφοφορία επί του 3ου θέµατος της Η.∆.. 

 

Ο εκλεγείς  Πρόεδρος παρουσία του κ. ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής ειδικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο 4ο θέµα της 

Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

4ο ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε βάση τις 
διατάξεις του Π.∆. 75/2011, όπως τροποποιήθηκε µε αυτές του Ν. 4279/2014, καθώς και την 
αριθ. πρωτ. 30755/8-8-2014 ερµηνευτική εγκύκλιο υπ΄αρ. 45/2014 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 
« Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα: 

ΑΔΑ: ΩΓ1ΠΩΗΓ-ΓΚ6



 4

• µε τα άρθρα 3,4 και 5 του Π.∆. 75/2011 , 
• τις διατάξεις του άρθρου 282 , παρ. 9,10,11 του Ν. 3852/2010 ( «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)  
• την  αριθ. 45 µε αριθµ. Πρωτ.Οικ.30755/8-8-2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

– Γεν. ∆/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης,   
• Τις διατάξεις του Ν. 4279/2014 

 
Η Γενική Συνέλευση των Περιφερειακών Ενώσεων ∆ήµων (Π.Ε.∆.) αποτελείται από τους 
εκπροσώπους των µελών τους , οι οποίοι είναι :  
 α) οι ∆ήµαρχοι και 
 β) οι εκπρόσωποι των ∆ήµων της Περιφέρειας ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι  ανάλογα µε τον αριθµό 
των µελών κάθε ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος θα εκπροσωπηθεί, πλην του  
∆ηµάρχου,  σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις από έναν (1) εκπρόσωπο της πλειοψηφίας και 
από έναν (1) εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης που θα προέρχεται από τη µείζονα µειοψηφία. 
 
Η εκλογή των εκπροσώπων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου γίνεται µε µυστική ψηφοφορία στην ίδια 
ειδική Συνεδρίαση µετά την εκλογή του Προεδρείου του ∆.Σ. και των τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών της Οικ. Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και διενεργείται 
ξεχωριστά για τον επιτυχόντα συνδυασµό και ξεχωριστά για τους επιλαχόντες συνδυασµούς 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.∆. 75/2011 και την παρ. 4Α της αριθµ. 45 
Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 
 
Κάθε συνδυασµός µπορεί να περιλαµβάνει υποψηφίους σε αριθµό ίσο µε το συνολικό αριθµό 
των εκπροσώπων , όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 4 , αυξηµένο κατά έναν (1) . 
 
Ο συνδυασµός καταρτίζεται µε γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι. 
Η δήλωση κατατίθεται στον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αργότερο 2 ώρες πριν από 
την έναρξη της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εκλογή. 
 
Ο σύµβουλος εκφράζει την προτίµησή του µε σταυρό που σηµειώνει δίπλα στο ονοµατεπώνυµο 
κάθε υποψηφίου. 
Κάθε δηµοτικός σύµβουλος µπορεί να ψηφίσει µέχρι τόσους αντιπροσώπους όσους εκλέγει η 
πλειοψηφία ,ή αντίστοιχα η µειοψηφία στη Γενική Συνέλευση. 
Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασµού που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς 
καταλαµβάνουν τις έδρες των συνδυασµών. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται δηµόσια κλήρωση από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
Οι υπόλοιποι , κατά σειρά εκλογής , είναι αναπληρωµατικοί εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση 
της Π.Ε.∆. και καταλαµβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων στην περίπτωση που , για 
οποιονδήποτε λόγο , κενωθούν. 
 
 
     Μετά τα ανωτέρω, καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εκλέξει : 

• Έναν (1) εκπρόσωπο ως τακτικό µέλος από την πλειοψηφία µε τον αναπληρωµατικό του 
, και 

• Έναν (1) εκπρόσωπο ως τακτικό µέλος από τη µείζονα µειοψηφία µε τον 
αναπληρωµατικό του. 

 
Μετά από τα παραπάνω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση και να 

εκλέξει τους εκπροσώπους του δια µυστικής ψηφοφορίας. 
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Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε προς το Σώµα την από 5-9-2014 γραπτή δήλωση του κ. 
∆ηµάρχου και επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασµού «∆ΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», µε την οποία δηλώνεται ότι ο Συνδυασµός της παράταξης 
αποτελείται από τους ∆ηµ. Συµβούλους της πλειοψηφίας  κ.κ. Βασίλειο Παπακώστα του 
∆ηµητρίου και Νικόλαο Ανανιάδη του Ανανία. 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε προς το Σώµα ότι η Παράταξη της µείζονος µειοψηφίας 
«ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΩΝ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ», κατέθεσε σήµερα 2 ώρες πριν 
την έναρξη της παρούσης Συνεδρίασης έγγραφο-δήλωση όπου γνωστοποιεί στο Προεδρείο του 
∆.Σ. ότι ο Συνδυασµός της παράταξης αποτελείται από τους ∆ηµ. Συµβούλους της µείζονος 
µειοψηφίας κ.κ. Λύσσανδρο Γεωργαµλή του ∆ηµητρίου (επικεφαλής της παράταξης) και Ιωάννη 
Τοµπούλογλου του Λαζάρου. 
 

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές 
αυτών, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος όρισε ως ψηφολέκτες τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Αντωναρόπουλο 
Χρήστο από την πλειοψηφία και Γκούµα ∆ανάη-Εύα από την ελάσσονα µειοψηφία και κάλεσε 
αρχικά τους δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας να προσέλθουν στην µυστική ψηφοφορία 
για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στην Π.Ε.∆. Αττικής. 
 
Το αποτέλεσµα της εν λόγω ψηφοφορίας επί συνόλου δεκαεννέα (19) παρόντων ∆ηµοτικών 
Συµβούλων της πλειοψηφίας είχε ως εξής: 
 
Έλαβαν:  
 
Παπακώστας Βασίλειος: δεκατρείς (13) ψήφους  (εκλέγεται ως τακτικό µέλος) 
Ανανιάδης Νικόλαος: πέντε (5) ψήφους  (εκλέγεται ως αναπληρωµατικό µέλος) 
 
Άκυρα: Ένα (1). 
 
Στη συνέχεια ακολούθησε σε άλλη κάλπη η µυστική ψηφοφορία µεταξύ των ∆ηµοτικών 
Συµβούλων όλων των παρατάξεων της µειοψηφίας, όπου σε σύνολο δεκατριών (13) παρόντων, 
εκ των οι υποψήφιοι από την παράταξη της µείζονος µειοψηφίας έλαβαν: 
 
 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος: οκτώ (8) ψήφους   (εκλέγεται ως τακτικό µέλος) 
Τοµπούλογλου Ιωάννης: τρεις (3) ψήφους   (εκλέγεται ως αναπληρωµατικό µέλος) 
 
Άκυρα: ∆ύο (2). 
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 

• Όλα τα αναφερόµενα στην εισήγηση στοιχεία, 
• Το Π.∆. 75/2011 µε τίτλο «Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων και Κεντρική Ένωση ∆ήµων 

Ελλάδος», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4279/2014. 
• την υπ΄αρ. 45/8.08.2014 σχετική ερµηνευτική εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, 
• τα αποτελέσµατα των δύο διεξαχθεισών µυστικών ψηφοφοριών για την ανάδειξη των 

εκπροσώπων πλειοψηφίας και µειοψηφίας του ∆.Σ. στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.∆. 
Αττικής, 

 
και είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 65, 67 και 69 του 
Ν. 3852/2010 και έπειτα από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
1. Εκλέγει, µετά τις δύο (2) διεξαχθείσες µυστικές ψηφοφορίες, τους εξής δηµοτικούς 
Συµβούλους  της πλειοψηφίας και µειοψηφίας του ∆.Σ., ως εκπροσώπους του στη Γενική 
Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων (Π.Ε.∆.) Αττικής για τη δηµοτική περίοδο 2014-
2019:  
 
Τακτικά Μέλη-εκπρόσωποι στην Γενική Συνέλευση Π.Ε.∆. Αττικής 
  
Παπακώστας Βασίλειος (από την πλειοψηφία) 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος (από την µείζονα µειοψηφία) 
 
Αναπληρωµατικά Μέλη-εκπρόσωποι στην Γενική Συνέλευση Π.Ε.∆. Αττικής 
 
Ανανιάδης Νικόλαος (από την πλειοψηφία) 
Τοµπούλογλου Ιωάννης (από την µείζονα µειοψηφία) 
 
Επίσης ο ∆ήµαρχος κ. Αριστείδης Βασιλόπουλος, βάσει του Νόµου και λόγω αξιώµατος, 
είναι εκπρόσωπος του ∆ήµου  στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.∆. Αττικής. 
 
 
 
2. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και στην 
«Εφηµερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   148/ 2014. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 

 

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

   

             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ                                   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ          

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κουµαριανός Ευάγγελος 
Καλαµπόκης  Ιωάννης 
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 
Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 
Παπαλουκά  Ευτυχία 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία 
Παπακώστας  Βασίλειος 
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Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Αντωνόπουλος  ∆ηµήτριος 
Ρόκου  Χαρίκλεια 
∆ούλος  Ορέστης 

Καλύβης  Γεώργιος 
Γαλαζούλα  Αλίκη 

Χαραµαρά  Γεωργία 
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου  Χριστίνα 
Γεωργαµλής  Λύσσανδρος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Κοπελούσος  Χρήστος 
Αράπογλου  Γεώργιος 

Κανταρέλης  ∆ηµήτριος 
Κόντος  Απόστολος 

Παπανικολάου  Νικόλαος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος 

Κουτσάκης  Μιχαήλ 
Αγαγιώτου  Βασιλική 

Σιώρης  Νικόλαος 
Γκούµα  ∆ανάη-Εύα 

 

Ακριβές Αντίγραφο             Ο ΕΚΛΕΓΕΙΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
Λεβαντή Εµµανολία 
 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου  
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου και ∆ιοικητικής Μέριµνας 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ∆ηµ. Σχέσεων 
- Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας 
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