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ΘΕΜΑ: «Έγκριση αριθ. 3/2012 πρακτικού-εισήγησης αρμόδιας επιτροπής για 
την κοπή δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου»  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
Συνεδρίαση στο αίθριο του κτιρίου του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Ελληνισμού της Διασποράς  (Π.Π.Ι.Ε.Δ) επί των οδών Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 -
Νέα Φιλαδέλφεια, σήμερα στις 19.9.2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., 
ύστερα από την αριθ. πρωτ. 11059/14-9-2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 
22/2012) του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά, στην κα Δήμαρχο και στις Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών 
Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»). 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

ΔΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

⎯⎯ 
 

   
Αρ. Απόφασης:  167/2012 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 11541/25-9-2012 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 
                        ⎯⎯ 
Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049028-029, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 

 ⎡
 
 
 
 
 
 
⎣

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 19.9.2012 
Συνεδρίασης Νο. 23/2012 του Δ.Σ. του 
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
3. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
4. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
5. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
6. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
7. ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
8. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
9. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
10. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
11. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

12. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
13. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
14. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
15. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
16. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
17. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
18. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
19. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
20. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
21. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

22. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
23. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
24.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
25. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
26. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
27. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
28. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
29. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
30. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
31. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
32.  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
33.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος 
υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 29 παρόντες 
και 4 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                            
Κανταρέλης Δημήτριος                                          Κότσιρας Παύλος 
Μπόβος Χαράλαμπος                                              Βαλασσάς Βεργής 
Παϊδας Αδαμάντιος                                                 Γκούμα Δανάη-Εύα 
Χωρινός Ζαχαρίας                                                   Κόντος Σταύρος 
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη           
Σιμιγδαλά Ειρήνη  
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
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Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κοσμά Σταυρούλα 
Γεωργαμλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Παπανίκα Αικατερίνη   
Λαζαρίδης Πέτρος  
Δημακόπουλος Χρήστος 
                                                
   
      
Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα  Δήμητρα Δερμανούτσου, ενώ ήταν 

απούσα η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα 

Κυριακή Ναθαναήλ. 

 

Απουσίες :  

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

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

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Ζ.Χωρινός αποχώρησε από τη Συνεδρίαση πριν την έναρξη της συζήτησης επί 

των θεμάτων της Η.Δ., η κα Ε.Παπαλουκά αποχώρησε από αυτήν μετά τη συζήτηση 

και πριν από την ψηφοφορία επί  του 2ου θέματος της Η.Δ. που συζητήθηκε ως 1ο 

μεταξύ των θεμάτων αυτής,  ενώ ο κ. Λ.Γεωργαμλής προσήλθε στη Συνεδρίαση πριν 

την έναρξη της διαδικασίας επί των θεμάτων της Η.Δ. και απεχώρησε από αυτήν, μαζί 

με τον κ. Κ.Α.Μάλλιο μετά την συζήτηση και ψηφοφορία επί  του 2ου θέματος της 

Η.Δ. που, ως ελέχθη, συζητήθηκε ως 1ο μεταξύ των θεμάτων αυτής. 

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία της κας Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την 

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο 8ο 

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 
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Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.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.Δ.  

 
8Ο  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ΧΟ  Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 9965/1-8-2012 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και το υπ΄αρ. 3/2012 Πρακτικό της αρμόδιας 
Επιτροπής, ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 
ΘΕΜΑ: <<Έγκριση Πρακτικού – Εισήγησης κοπής δένδρων >> 
ΣΧΕΤ.:  
 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ΄αριθμ. 3/2012 Πρακτικό της Επιτροπής 

με αντικείμενο τη μελέτη περιπτώσεων κοπής δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων 

και παρακαλούμε όπως σε προσεχή συνεδρίαση να εισαγάγετε το θέμα για λήψη 

σχετικής απόφασης. 

ΣΥΝ. : 1. Υπ΄αριθμ. 3/2012 Πρακτικό 

          2. Σχετικές φωτογραφίες 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2012 
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Σήμερα, 25/4/12, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ., συνήλθε στα Γραφεία του 
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, η Επιτροπή εξέτασης αιτημάτων κοπής 
δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων, 

1) Κουτσάκης Μιχαήλ, τακτικό μέλος, Πρόεδρος.  

2) Γκοντόρα Αγγελική, τακτικό μέλος. 

3) Μανής Παναγιώτης, τακτικό μέλος. 

που ορίσθηκαν ο μεν πρώτος υπ’ αριθμ. 19/2011 απόφαση Δ.Σ. Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνας και ο δε δεύτερος και τρίτος με την 59/2011 απόφαση Δημάρχου.  
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Κουτσάκης Μιχαήλ κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης με θέμα την αξιολόγηση των υποβληθέντων περιπτώσεων κοπής 
δέντρων. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Κουτσάκης Μιχαήλ θέτει προς αξιολόγηση υπόψη της 
Επιτροπής τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών και εισηγείται τη συζήτηση και λήψη 
απόφασης: 

1. την υπ΄αριθμ. 3094/20-3-12 αίτηση του κ. Στασινόπουλου Γεωργίου με την 
οποία ζητά την κοπή μιας λεύκας  που φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού 
Ν. Τρυπιά 40, Ν. Φιλαδέλφεια.  

2. την υπ΄αριθμ. 4806/24-4-12 αίτηση της κ. Φιλίας Τρυπιά με την οποία ζητά 
την κοπή φοινικοειδών  που φύονται επί του πεζοδρομίου της Λεωφόρου 
Δεκελείας στον αριθμό 85, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή της, τα φυτά 
δυσχεραίνουν τη διέλευση των πεζών. 

3. την υπ΄αριθμ. 7600/20-6-12 αίτηση του κ. Φύριου Δημητρίου με την οποία 
ζητά την κοπή μια λεύκας στην οδό Παπαδιαμάντη έναντι του αριθμού 18, 
επειδή όπως αναφέρει στην αίτησή του ρυπαίνουν τα φύλλα που πέφτουν, έχει 
μελίγκρα, έχει ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου, καταστρέφει την 
αποχέτευση όμβριων και ενδεχομένως προξενήσει βλάβες στα θεμέλια των 
παρακείμενων σπιτιών.  

4. το υπ΄αριθμ. 5347/3-7-12 αίτημα στη γραμμή Δημότη της κ. Νικολάου 
Παρασκευής, με το οποίο ζητά την κοπή δύο βραχυχήτωνων που φύονται επί 
του πεζοδρομίου της οδού Μαραθώνος στον αριθμό 12, διότι έχουν 
ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου 

 
Επί των ως άνω περιπτώσεων διενεργήθηκε αυτοψία και ελήφθησαν φωτογραφίες 
οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού. 
Η Επιτροπή, κατόπιν εξέτασης των ανωτέρω αιτήσεων, κρίνει ότι εμπίπτουν στο 
αντικείμενο των αρμοδιοτήτων της. 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. την υπ΄αριθμ. 1/2003 Δασική Απαγορευτική Διάταξη 
2. το υπ΄αριθμ.6549/1310/22-7-03 απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας 

Νομαρχίας Αθηνών 
3. τη διάταξη του άρθρου 40 παρ.2 του Ν. 1337/1983 
4. τα άρθρ4α 967-968 του Αστικού Κώδικα 
5. το άρθρο 19 του Ν. 1577/1985 ( ΓΟΚ ) 
6. το άρθρο 24 της Υ.Α. 3046/304/89 ΠΕΧΩΔΕ 
7. το άρθρο 5 παρ. 2,3 του Ν.1979 του Κτιριοδομικού Κανονισμού 
8. το άρθρο 24 του ΔΚΚ 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Ομοφώνως Την απόρριψη 

. 
1. της υπ΄αριθμ. 3094/20-3-12 αίτησης του κ. Στασινόπουλου Γεωργίου με την 

οποία ζητά την κοπή μιας λεύκας  που φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού 
Ν. Τρυπιά 40, Ν. Φιλαδέλφεια, διότι όπως προέκυψε από την αυτοψία το 
δένδρο δεν παρουσιάζει εμφανή σημάδια επικινδυνότητας και ως εκ τούτου 
δεν συντρέχει λόγος κοπής. Το δένδρο αυτό θα κλαδευτεί.  

2. της υπ΄αριθμ. 4806/24-4-12 αίτησης της κ. Φιλίας Τρυπιά με την οποία ζητά 
την κοπή φοινικοειδών  που φύονται επί του πεζοδρομίου της Λεωφόρου 
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Δεκελείας στον αριθμό 85, διότι δε δυσχεραίνεται η διέλευση πεζών από το 
εν λόγω σημείο. Τα φοινικοειδή χρήζουν μερικού κλαδέματος. 

3. της υπ΄αριθμ. 7600/20-6-12 αίτησης του κ. Φύριου Δημητρίου με την οποία 
ζητά την κοπή μια λεύκας στην οδό Παπαδιαμάντη έναντι του αριθμού 18. 
Από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε δεν προκύπτουν λόγοι κοπής του 
δένδρου. Θα γίνει αποκατάσταση του πεζοδρομίου και διάνοιξη των 
περιθωρίων αυτού. Η κοπή του εν λόγω δένδρου θα αλλοίωνε σοβαρά τον 
περιβάλλοντα χώρο.  

4. του υπ΄αριθμ. 5347/3-7-12 αιτήματος στη γραμμή Δημότη της κ. Νικολάου 
Παρασκευής, με το οποίο ζητά την κοπή δύο βραχυχητώνων που φύονται επί 
του πεζοδρομίου της οδού Μαραθώνος στον αριθμό 12, οι βραχυχήτωνες δεν 
παρουσιάζουν εμφανή σημάδια επικινδυνότητας και ως εκ τούτου δεν 
συντρέχει λόγος κοπής. Θα γίνει αποκατάσταση του πεζοδρομίου στο εν λόγω 
σημείο.  

 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί 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 Δ.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») 
• Το αριθ. 3/2012 της αρμόδιας επιτροπής με τις αναφερόμενες σε αυτό 

διατάξεις 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Εγκρίνει το αριθ. 3/2012 Πρακτικό-Εισήγηση της αρμόδιας για τη μελέτη 

περιπτώσεων κοπής δένδρων εντός των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Επιτροπής 

και ειδικότερα :  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Ομοφώνως Την απόρριψη 
 

1. Της υπ΄αριθμ. 3094/20-3-12 αίτησης του κ. Στασινόπουλου Γεωργίου με 
την οποία ζητά την κοπή μιας λεύκας  που φύεται επί του πεζοδρομίου 
της οδού Ν. Τρυπιά 40, Ν. Φιλαδέλφεια, διότι όπως προέκυψε από την 
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αυτοψία το δένδρο δεν παρουσιάζει εμφανή σημάδια επικινδυνότητας και 
ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος κοπής. Το δένδρο αυτό θα κλαδευτεί.  

2. Της υπ΄αριθμ. 4806/24-4-12 αίτησης της κ. Φιλίας Τρυπιά με την οποία 
ζητά την κοπή φοινικοειδών  που φύονται επί του πεζοδρομίου της 
Λεωφόρου Δεκελείας στον αριθμό 85, διότι δε δυσχεραίνεται η διέλευση 
πεζών από το εν λόγω σημείο. Τα φοινικοειδή χρήζουν μερικού 
κλαδέματος. 

3. Της υπ΄αριθμ. 7600/20-6-12 αίτησης του κ. Φύριου Δημητρίου με την 
οποία ζητά την κοπή μια λεύκας στην οδό Παπαδιαμάντη έναντι του 
αριθμού 18. Από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε δεν προκύπτουν 
λόγοι κοπής του δένδρου. Θα γίνει αποκατάσταση του πεζοδρομίου και 
διάνοιξη των περιθωρίων αυτού. Η κοπή του εν λόγω δένδρου θα 
αλλοίωνε σοβαρά τον περιβάλλοντα χώρο.  

4. Του υπ΄αριθμ. 5347/3-7-12 αιτήματος στη γραμμή Δημότη της κ. 
Νικολάου Παρασκευής, με το οποίο ζητά την κοπή δύο βραχυχητώνων 
που φύονται επί του πεζοδρομίου της οδού Μαραθώνος στον αριθμό 12, οι 
βραχυχήτωνες δεν παρουσιάζουν εμφανή σημάδια επικινδυνότητας και ως 
εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος κοπής. Θα γίνει αποκατάσταση του 
πεζοδρομίου στο εν λόγω σημείο.  

 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   167/2012. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

   

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                     ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Κανταρέλης Δημήτριος 
Μπόβος Χαράλαμπος 
Παϊδας Αδαμάντιος 

Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 
Σιμιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτης 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
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Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κοσμά Σταυρούλα 
Πολίτης Σταύρος 
Γρετζελιάς Παντελής 

Παπανίκα Αικατερίνη 
Λαζαρίδης Πέτρος 

Δημακόπουλος Χρήστος 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραμίκου Αναστασία 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  

- Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 
- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Αντιδήμαρχο Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


