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ΘΕΜΑ: «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου και της Αντιπροέδρου του Ενιαίου Φορέα 
κ.κ. Νικόλαου Παπανικολάου και Αικατερίνης Παπανίκα αντιστοίχως και ορισµός 
αντικαταστατών τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/06»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας 
(Νικ. Τρυπιά 45), σήµερα στις 4.1.2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7 µ.µ., ύστερα 
από την αριθµ. Πρωτ. 14799/25/28-12-2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 
25/2011) του Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, 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 : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
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: 16/ 2012 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 152/5.1.2012 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες:  
Τηλ.: 213-2049034, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 4.1.2012 
Συνεδρίασης Νο. 1/2012 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
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 ΟΛΟΙ 
παρόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                             ΟΥ∆ΕΙΣ               
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                               
Μπόβος Χαράλαµπος                      
Παπανίκα Αικατερίνη                                                  
Κότσιρας Παύλος                                                         
Παϊδας Αδαµάντιος                       
Χωρινός Ζαχαρίας                                                        
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           
Σιµιγδαλά Ειρήνη                                  
Παπαλουκά Ευτυχία 
Νικολόπουλος Φώτης              
Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
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Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα  
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
   
    
Σηµειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν παρούσες  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 Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

 

• Η κα Ε.Παπαλουκά και ο κ. Λ.Γεωργαµλής προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης επί του 5ου και 9ου θέµατος της Η.∆. αντιστοίχως, ενώ οι 

κ.κ. Κ.Α.Μάλλιος και Ζ.Χωρινός αποχώρησαν από αυτή κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης επί του 11ου  και µετά το τέλος της ψηφοφορίας επί του 13ου θέµατος 

της Η.∆. αντιστοίχως. 

 

 

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

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

13ο 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.∆.  

 

 

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΗΓ-Ν7Ν



 4 

 

13ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 13ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση τα υπ΄αριθµ. πρωτ. 14841/29-12-2011 και 14843/29-12-2011 διαβιβαστικά 
έγγραφα του Τµήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας του ∆ήµου, ανέφερε προς το Σώµα, 
µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
Α)  
 
 
ΘΕΜΑ :  Αποδοχή Παραίτησης του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Νικόλαου Παπανικολάου 
από την θέση του Προέδρου και µέλους του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΕΝΙΑΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ «. 
 
ΣΧΕΤ. : Τα υπ.αριθµ. 13731/07-12-2011,έγγραφα παραίτησης. 
 
    Σας γνωρίζουµε ότι : 
 
1)Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 1 του Ν. 3852/2010  
όπου αναφέρει ότι :» Κάθε ∆ήµος µπορεί να συνιστά ή να έχει :Ένα ή δύο Νοµικά 
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου , ένα για τους τοµείς αρµοδιοτήτων κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τοµείς πολιτισµού, 
αθλητισµού και περιβάλλοντος όπως προβλέπονται στο άρθρο 75 του 
Ν.3463/2006όπως ισχύει.  

 
2)Με το άρθρο 240 του Ν.3463/2006 (Ν.Π.∆.∆.),όπου αναφέρει ότι :» Τα  
∆ηµοτικά  ή Κοινοτικά Νοµικά Πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό Συµβούλιο , 
που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε µέλη, τα οποία µαζί µε τους αναπληρωτές 
τους ορίζονται από το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο.  

 
3)Με την αριθµ. 6/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συστάθηκε το 
Νοµικό Πρόσωπο µετά την συγχώνευση των Ν.Π.∆.∆. που υπήρχαν στο ∆ήµο Νέας 
Φιλαδέλφειας και Ν.Χαλκηδόνας µε την επωνυµία « ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ» και δηµοσιεύθηκε στο  
Φ.Ε.Κ. µε αριθµ. 591/2011/Β/ 14-4-2011  

 
 
4)Με την αριθµ. 7/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εκλέγονται ως 
τακτικά και ως αναπληρωµατικά µέλη του νέου Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία « 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ» 
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       οι εξής : 
 
  
 

 
 
       ΤΑΚΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟ  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟ  
         ( ΠΡΟΕ∆ΡΟ) 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ  (∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.) 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΑ            
         (ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟ) 

ΙΩΑΝΝΗ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ 
(∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΜΕΛΟΣ 
ΤΟΥ ∆.Σ.) 

ΒΑΡΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ (∆ΗΜΟΤΗΣ ΜΕΛΟΣ 
∆.Σ.) 

ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΦΙΛΗΜΩΝ(∆ΗΜΟΤΗΣ 
ΜΕΛΟΣ∆.Σ.) 

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ( «     «      «      
«) 

ΓΚΑΝΑ ΡΟΥΛΑ (∆ΗΜΟΤΗΣ ΜΕΛΟΣ∆.Σ.) 

ΚΟΥΣΟΥΛΑ  ΑΝΝΑ  ( «     «      «      «) ΣΩΤΗΡΟΥ ΤΕΤΗ  (∆ΗΜΟΤΗΣ 
ΜΕΛΟΣ∆.Σ.) 

ΜΠΕΡΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ( «     «      «      «) ΓΚΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  (∆ΗΜΟΤΗΣ 
ΜΕΛΟΣ∆.Σ.) 

ΠΑΙ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ (∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.) 

ΒΟΚΟΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (∆ΗΜΟΤΗΣ 
ΜΕΛΟΣ∆.Σ.) 

ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ((∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.) 

ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (∆ΗΜΟΤΗΣ 
ΜΕΛΟΣ∆.Σ.) 

ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ  (∆ΗΜΟΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.) ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ ΝΙΚΗ (∆ΗΜΟΤΗΣ ΜΕΛΟΣ 
∆.Σ.) 

ΦΑΦΟΥΤΗ ΣΟΦΙΑ  ( «     «      «      «) ΚΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (∆ΗΜΟΤΗΣ ΜΕΛΟΣ 
∆.Σ.) 

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ( «     «   «  
«) 

∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΘΕΟ∆ΩΡΑ  
(∆ΗΜΟΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.) 

ΡΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ  ( «     «      «      «) ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (∆ΗΜΟΤΗΣ 
ΜΕΛΟΣ∆.Σ.) 

ΜΑΤΣΟΥΚΑ  ΒΑΛΙΑ ( «     «      «      «) ΜΑΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ 
((∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ –  
          ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.) 

  
Οι Εκπρόσωποι (τακτικό και 
αναπληρωµατικό µέλος ) των 
εργαζοµένων στο ∆.Σ. του νέου Ν.Π.∆.∆. 
θα ορισθεί µετά την συγκέντρωση όλων 
των εργαζοµένων στο Ν.Π.∆.∆.οπότε και 
θα προτείνουν τους εκπροσώπους τους. 

 

 
 
5) Με τις υπ.αριθµ. 13731/07-12-2011 έγγραφη δήλωσή του γνωστοποιεί 
στην ∆ήµαρχο , στον Πρόεδρο και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
στους εργαζόµενους του Νοµικού Προσωπικού,την απόφασή της να παραιτηθεί από 
την θέση του Προέδρου και µέλους του Ν.Π.∆.∆. « Ενιαίου Φορέα ∆ράσεων του 
∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος « , όπου είχε ορισθεί µε την αριθµ. 7/2011 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΗΓ-Ν7Ν



 6 

6) Σύµφωνα µε το άρθρο 240 του Ν. 3463/2010 αναφέρει µεταξύ άλλων 
ότι : 

 « Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να αντικατασταθούν κατά την 
διάρκεια της θητείας τους, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για σοβαρό 
λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. 

 
7) Σύµφωνα µε το άρθρο 54 (Παραιτήσεις Αιρετών ) παρ. 4 του Ν. 
3852/2010 όπου αναφέρει  ότι :« σε κάθε άλλη περίπτωση η παραίτηση των 
αιρετών των δήµων από τις θέσεις που κατέχουν , ως εκ της ιδιότητάς τους, 
υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα, τα οποία τους εξέλεξαν ή τους διόρισαν». 
 
    Έχοντας υπόψη  όλα τα ανωτέρω ,      
 
   Παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει απόφαση για την παραίτηση 
του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ.Νικόλαου Παπανικολάου από Πρόεδρος και 
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του  Ν.Π.∆.∆. «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
∆ΡΑΣΕΩΝ  ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ» και να προβεί στην 
αντικατάστασή του.   
 
 Β)  
ΘΕΜΑ :  Αποδοχή Παραίτησης της ∆ηµοτικής Συµβούλου κ. Αικατερίνης Παπανίκα 
από την θέση της Αντιπροέδρου και µέλους του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία 
«ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ «. 
 
ΣΧΕΤ. : Τα υπ.αριθµ. 13695/07-12-2011, 13704/07-12-2011 έγγραφα 
παραίτησης. 
 
 
    Σας γνωρίζουµε ότι : 
 
1) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 1 του Ν. 3852/2010  
όπου αναφέρει ότι :» Κάθε ∆ήµος µπορεί να συνιστά ή να έχει :Ένα ή δύο Νοµικά 
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου , ένα για τους τοµείς αρµοδιοτήτων κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τοµείς πολιτισµού, 
αθλητισµού και περιβάλλοντος όπως προβλέπονται στο άρθρο 75 του 
Ν.3463/2006όπως ισχύει.  
  
1) Με την αριθµ. 6/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συστάθηκε 

το Νοµικό Πρόσωπο µετά την συγχώνευση των Ν.Π.∆.∆. που υπήρχαν στο ∆ήµο 
Νέας Φιλαδέλφειας και Ν.Χαλκηδόνας µε την επωνυµία « ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ» και δηµοσιεύθηκε 
στο Φ.Ε.Κ. µε αριθµ. 591/2011/Β/ 14-4-2011  

 
2) Με το άρθρο 240 του Ν.3463/2006 (Ν.Π.∆.∆.),όπου αναφέρει ότι :» Τα  

∆ηµοτικά  ή Κοινοτικά Νοµικά Πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό Συµβούλιο 
, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε µέλη, τα οποία µαζί µε τους 
αναπληρωτές τους ορίζονται από το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο.  
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3) Με την αριθµ. 7/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εκλέγονται 
ως τακτικά και ως αναπληρωµατικά µέλη του νέου Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία « 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ» 

       οι εξής : 
 
  
 

 
 
       ΤΑΚΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟ  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟ  
         ( ΠΡΟΕ∆ΡΟ) 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ  (∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.) 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΑ            
         (ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟ) 

ΙΩΑΝΝΗ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ 
(∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΜΕΛΟΣ 
ΤΟΥ ∆.Σ.) 

ΒΑΡΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ (∆ΗΜΟΤΗΣ ΜΕΛΟΣ 
∆.Σ.) 

ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΦΙΛΗΜΩΝ(∆ΗΜΟΤΗΣ 
ΜΕΛΟΣ∆.Σ.) 

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ( «     «      «      
«) 

ΓΚΑΝΑ ΡΟΥΛΑ (∆ΗΜΟΤΗΣ ΜΕΛΟΣ∆.Σ.) 

ΚΟΥΣΟΥΛΑ  ΑΝΝΑ  ( «     «      «      «) ΣΩΤΗΡΟΥ ΤΕΤΗ  (∆ΗΜΟΤΗΣ 
ΜΕΛΟΣ∆.Σ.) 

ΜΠΕΡΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ( «     «      «      «) ΓΚΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  (∆ΗΜΟΤΗΣ 
ΜΕΛΟΣ∆.Σ.) 

ΠΑΙ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ (∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.) 

ΒΟΚΟΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (∆ΗΜΟΤΗΣ 
ΜΕΛΟΣ∆.Σ.) 

ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ((∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.) 

ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (∆ΗΜΟΤΗΣ 
ΜΕΛΟΣ∆.Σ.) 

ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ  (∆ΗΜΟΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.) ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ ΝΙΚΗ (∆ΗΜΟΤΗΣ ΜΕΛΟΣ 
∆.Σ.) 

ΦΑΦΟΥΤΗ ΣΟΦΙΑ  ( «     «      «      «) ΚΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (∆ΗΜΟΤΗΣ ΜΕΛΟΣ 
∆.Σ.) 

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ( «     «   «  
«) 

∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΘΕΟ∆ΩΡΑ  
(∆ΗΜΟΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.) 

ΡΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ  ( «     «      «      «) ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (∆ΗΜΟΤΗΣ 
ΜΕΛΟΣ∆.Σ.) 

ΜΑΤΣΟΥΚΑ  ΒΑΛΙΑ ( «     «      «      «) ΜΑΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ 
((∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ –  
          ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.) 

  
Οι Εκπρόσωποι (τακτικό και 
αναπληρωµατικό µέλος ) των 
εργαζοµένων στο ∆.Σ. του νέου Ν.Π.∆.∆. 
θα ορισθεί µετά την συγκέντρωση όλων 
των εργαζοµένων στο Ν.Π.∆.∆.οπότε και 
θα προτείνουν τους εκπροσώπους τους. 

 

 
5) Με τις υπ.αριθµ. 13704/07-12-2011 και 13695/07-12-2011 έγγραφη 
δήλωσή της γνωστοποιεί στην ∆ήµαρχο , στον Πρόεδρο και τα µέλη του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και στους εργαζόµενους του ∆ήµου,την απόφασή 
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της να παραιτηθεί από την θέση της Αντιπροέδρου και µέλους του Ν.Π.∆.∆. « Ενιαίου 
Φορέα ∆ράσεων του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος « , όπου είχε ορισθεί µε την 
αριθµ. 7/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
6) Σύµφωνα µε το άρθρο 240 του Ν. 3463/2010 αναφέρει µεταξύ άλλων 
ότι : 
 « Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να αντικατασταθούν κατά την 
διάρκεια της θητείας τους, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για σοβαρό λόγο 
που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. 
 
7) Σύµφωνα µε το άρθρο 54 (Παραιτήσεις Αιρετών ) παρ. 4 του Ν. 
3852/2010 όπου αναφέρει  ότι :« σε κάθε άλλη περίπτωση η παραίτηση των 
αιρετών των δήµων από τις θέσεις που κατέχουν , ως εκ της ιδιότητάς τους, 
υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα, τα οποία τους εξέλεξαν ή τους διόρισαν». 

 
    Έχοντας υπόψη  όλα τα ανωτέρω ,      
 
 
   Παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει απόφαση για την παραίτηση 
της ∆ηµοτικής Συµβούλου κ. Αικατερίνης Παπανίκα  από Αντιπρόεδρο και 
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του  Ν.Π.∆.∆. «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
∆ΡΑΣΕΩΝ  ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ» και να προβεί στην 
αντικατάστασή της.   
 

• Υπενθυµίζεται ότι κατά την ίδια Συνεδρίαση και µε την αριθ. 2/2012 
απόφαση του Σώµατος είχε γίνει κατά πλειοψηφία αποδεκτή η παραίτηση από 
το ∆.Σ. του Ενιαίου Φορέα  της κας Ειρήνης Σιµιγδαλά.  

 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
• Ο κ. Ν.Παπανικολάου ενηµέρωσε το Σώµα για τους λόγους της παραίτησής του, 

για την κατάσταση που επικρατεί στο Ν.Π., τις υποχρεώσεις και οφειλές που 
υπάρχουν, τις πηγές εσόδων, την ανάγκη επιχορήγησης για την εύρυθµη 
λειτουργία του, την απόρριψη από την Περιφ. Αττικής του µεγαλύτερου µέρους 
των συµβάσεων έργου που ζητήθηκαν, τις δυνατότητες του Ν.Π., το κόστος 
λειτουργίας της Φιλαρµονικής, την εκπόνηση οικονοµοτεχνικών µελετών και 
έκανε έναν µικρό απολογισµό της δράσης του Ενιαίου Φορέα. 

• Η κα Α.Παπανίκα αναφέρθηκε µε τη σειρά της στους λόγους της παραίτησής 
της, δήλωσε ότι δεν κατάφερε να υπηρετήσει το δηµιουργικό όραµα που 
ονειρεύτηκε, εξέφρασε παράπονα για την έλλειψη προβολής διαφόρων 
εκδηλώσεων που η ίδια είχε φέρει στην πόλη. 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε πρώτα της αποδοχής 
παραίτησης των κ.κ. Ν.Παπανικολάου και Α.Παπανίκα ως εισάγεται σε ψηφοφορία 
ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Β.Βαλασσάς, ∆.Ε.Γκούµα και Σ.Πολίτης, οι οποίοι ψήφισαν λευκό. 
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Στη συνέχεια η κα ∆ήµαρχος πρότεινε στο Σώµα τα τρία νέα µέλη, ήτοι τον ∆ηµοτικό 
Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Καραβία και τους δηµότες/κατοίους κα 
Αναστασιάδου Ματθίλδη και κ. Κων/νο Ευαγγελινό. 
 

• Κατά του ορισµού του κ. Κ. Ευαγγελινού  δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Β.Βαλασσάς, ∆.Ε.Γκούµα και Σ.Πολίτης, οι οποίοι ψήφισαν 
λευκό. 

• Κατά του ορισµού της κας Μ.Αναστασιάδου δήλωσαν ότι τάσσονται οι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ζ.Χωρινός,  Β.Βαλασσάς, ∆.Ε.Γκούµα και Σ.Πολίτης, 
οι οποίοι ψήφισαν λευκό. 

• Κατά του ορισµού του κ. Γ.Καραβία δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Π.Γρετζελιάς και Ε.Παπαλουκά, οι οποίοι µειοψήφισαν και οι 
κ.κ. Ζ.Χωρινός,  Χ.∆ηµακόπουλος, Π.Φίλου-Μαυράκη, Β.Βαλασσάς, 
∆.Ε.Γκούµα και Σ.Πολίτης, οι οποίοι ψήφισαν λευκό. 
 

 
Τέλος η κα ∆ήµαρχος πρότεινε στο Σώµα ως νέο Πρόεδρο του ∆.Σ. του Ν.Π. τον 
∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Καραβία και ως νέο Αντιπρόεδρο του 
∆.Σ. τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Αδαµάντιο Παΐδα. 
 

• Κατά του ορισµού ως Προέδρου του κ. Γ.Καραβία δήλωσαν ότι τάσσονται οι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Π.Γρετζελιάς, Ε.Παπαλουκά, Β.Βαλασσάς, 
∆.Ε.Γκούµα και Σ.Πολίτης, οι οποίοι µειοψήφισαν και οι κ.κ. Ζ.Χωρινός,  
Χ.∆ηµακόπουλος και Π.Φίλου-Μαυράκη,  οι οποίοι ψήφισαν λευκό. 

• Κατά του ορισµού ως Αντιπροέδρου του κ. Α.Παΐδα δήλωσαν ότι τάσσονται οι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Π.Γρετζελιάς,  Β.Βαλασσάς, ∆.Ε.Γκούµα και 
Σ.Πολίτης , οι οποίοι µειοψήφισαν και οι κ.κ. Ζ.Χωρινός,  Χ.∆ηµακόπουλος, 
Ε.Παπαλουκά, οι οποίοι ψήφισαν λευκό. 

 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τις υποβληθείσες εισηγήσεις, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 (∆.& Κ.Κώδικας) 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
1. Αποδέχεται τις παραιτήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων της πλειοψηφίας κ.κ. 

Νικόλαου Παπανικολάου και Αικατερίνης Παπανίκα από τις θέσεις του 
Προέδρου και Αντιπροέδρου αντιστοίχως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ». 

2. Εγκρίνει τον ορισµό του ∆ηµοτικού Συµβούλου της πλειοψηφίας  κ. Γεώργιου 
Καραβία και των δηµοτών/κατοίκων κ.κ. Ματθίλδης Αναστασιάδου και 
Κων/νου Ευαγγελινού ως νέων µελών του ∆.Σ. του ανωτέρω Νοµικού 
Προσώπου. 

3. Εγκρίνει τον ορισµό του ∆ηµοτικού Συµβούλου της πλειοψηφίας κ. Γεώργιου 
Καραβία ως Προέδρου του ∆.Σ. και του ∆ηµοτικού Συµβούλου της 
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πλειοψηφίας κ. Αδαµάντιου Παΐδα ως Αντιπροέδρου του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. µε 
την επωνυµία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ» για το υπόλοιπο της θητείας αυτού. 

 
Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις η νέα σύνθεση του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. µε την 
επωνυµία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ» έχει πλέον ως εξής :  
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
         ( ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ) 

 

Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΠΑΪ∆ΑΣ         
(ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ) 

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
(∆ΗΜΟΤΗΣ) 

ΒΑΡΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ (∆ΗΜΟΤΗΣ) ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΦΙΛΗΜΩΝ (∆ΗΜΟΤΗΣ) 
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ( «     «      «      
«) 

ΓΚΑΝΑ ΡΟΥΛΑ (∆ΗΜΟΤΗΣ) 

ΚΟΥΣΟΥΛΑ  ΑΝΝΑ  ( «     «      «      «) ΣΩΤΗΡΟΥ ΤΕΤΗ  (∆ΗΜΟΤΗΣ) 
ΜΠΕΡΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ( «     «      «      «) ΓΚΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  (∆ΗΜΟΤΗΣ ) 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΘΙΛ∆Η («     «      
«      «) 

ΒΟΚΟΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (∆ΗΜΟΤΗΣ ) 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ («     «      
«      «) 

ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (∆ΗΜΟΤΗΣ ) 

ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ  (∆ΗΜΟΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.) ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ ΝΙΚΗ (∆ΗΜΟΤΗΣ ) 
ΦΑΦΟΥΤΗ ΣΟΦΙΑ  ( «     «      «      «) ΚΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (∆ΗΜΟΤΗΣ ) 
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ( «     «   «  
«) 

∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΘΕΟ∆ΩΡΑ  
(∆ΗΜΟΤΗΣ ) 

ΡΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ  ( «     «      «      «) ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ως ∆ΗΜΟΤΗΣ ) 
ΜΑΤΣΟΥΚΑ  ΒΑΛΙΑ ( «     «      «      «) ΜΑΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ 

(∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)  
           

ΒΑΣΣΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ( «     «      «      
«) 

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (∆ΗΜ. 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) 

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Εκπρόσωπος 
των εργαζοµένων) 

ΖΕΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Εκπρόσωπος 
εργαζοµένων) 

 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προηγούµενες αριθ. 6/2011, 7/2011 και 57/2011 αποφάσεις 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   16/2012. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

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

   

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΗΓ-Ν7Ν



 11 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Μπόβος Χαράλαµπος 
Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 
Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Παπαλουκά Ευτυχία 
Νικολόπουλος Φώτης 

Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

   
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Ενιαίος Φορέας 
- Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας 

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΗΓ-Ν7Ν



 12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΗΓ-Ν7Ν


