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ΘΕΜΑ: «Έγκριση του κατατεθέντος από την Λαϊκή Συσπείρωση Φ.-Χ. 
ψηφίσματος-καταδίκης του νομοσχεδίου για τα οικονομικά των κομμάτων»  
 
 
Το Δημοτικό 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 
15.10.2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
17328/10-10-2014 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 21/2014) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και 
στους 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με 
το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Ο Γραμματέας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ (σε αντικατάσταση του 

απουσιάζοντος Γραμματέα του Δ.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου). 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

ΔΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 175/2014 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 17903/20-10-2014 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του Δήμου και 
Διοικητικής Μέριμνας 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 
                         
Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               georgepanosfx@gmail.com 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 15.10.2014 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 16/2014 του Δ.Σ. 
του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην 
οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ 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 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

12. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
13. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 
15.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
16. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
17. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
18. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
19. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
20. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
22. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

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

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

 

 
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 30 παρόντες 
και 3 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                    Πλάτανος  Ελευθέριος  

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                          Αγαγιώτου  Βασιλική  

Ανανιάδης  Νικόλαος  

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ  

Παπαλουκά  Ευτυχία  

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία  

Παπακώστας  Βασίλειος  

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος  

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος  

Αντωνόπουλος  Δημήτριος  

Ρόκου  Χαρίκλεια  

Πάνος  Γεώργιος  

Δούλος  Ορέστης  

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  

Χαραμαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  
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Ανδρέου  Χριστίνα  

Γεωργαμλής  Λύσσανδρος  

Τομπούλογλου Ιωάννης  

Κοπελούσος  Χρήστος  

Αράπογλου  Γεώργιος  

Κανταρέλης  Δημήτριος  

Κόντος  Απόστολος  

Παπανικολάου  Νικόλαος  
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  

Κουτσάκης  Μιχαήλ  

Σιώρης  Νικόλαος  

Γκούμα  Δανάη-Εύα  

 
 
    
Σημειώνεται ότι  από την  Συνεδρίαση ήταν απούσα  η Αναπληρώτρια  Πρόεδρος του 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, ενώ 

ήταν παρών ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. 

Γεώργιος Κατερίνης. 

 

 Τα θέματα της Η.Δ. συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο, 15ο και μετά τηρήθηκε η 

σειρά των θεμάτων, όπως είχαν εγγραφεί στην Η.Δ..  

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Ο κ. Δ.Κανταρέλης αποχώρησε προσωρινά από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος Ε.Η.Δ., επανήλθε κατά 

τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 3ου θέματος Ε.Η.Δ. 

και αποχώρησε οριστικά κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία 

επί του 11ου θέματος της Η.Δ.. 

 Η κα Α.Αναγνώστου και ο κ. Ν.Παπανικολάου αποχώρησαν από την Συνεδρίαση κατά 

τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ.. 

  Η κα Γ.Χαραμαρά αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία 

επί του 1ου σκέλους του 11ου θέματος της Η.Δ.. 

 Η κα Δ.Ε.Γκούμα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και τις δύο 

ψηφοφορίες επί των δύο σκελών του 11ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Δ.Αντωνόπουλος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 12ου θέματος της Η.Δ.. 
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Απουσίες :  

 

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

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

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ.  Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την 

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 1ο 

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

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.  

 

ΘΕΜΑ  1ο  Η.Δ.  

 

Η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης της ελάσσονος μειοψηφίας «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Φ.Χ.» κα  Δανάη-Εύα Γκούμα ανέγνωσε το ακόλουθο ψήφισμα -καταδίκη 

του νομοσχεδίου για τα οικονομικά των κομμάτων (αριθ. πρωτ. 17011/6-10-2014) και 

ζήτησε την υιοθέτησή του από το Δημ. Συμβούλιο: 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ – ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ  

ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 

 

Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα οικονομικά των κομμάτων όχι μόνο δεν έχει 

στόχο την αντιμετώπιση της διαπλοκής επιχειρηματικών οικονομικών συμφερόντων 

με τα πολιτικά κόμματα και βουλευτές, όπως υποκριτικά ισχυρίζονται, αλλά αντίθετα 

τη νομιμοποιεί θεσμοθετώντας τις συναλλαγές κομμάτων και βουλευτών με τους 

επιχειρηματικούς ομίλους θεσπίζοντας μάλιστα και έκπτωση στο 100% των σχετικών 

ποσών από το φορολογητέο εισόδημα των επιχειρηματιών - χρηματοδοτών. 

Την ίδια στιγμή προσπαθεί να περιορίσει τη δυνατότητα σε κόμματα που στηρίζονται 

οικονομικά από το λαό να απευθύνονται σε αυτόν για την οικονομική τους στήριξη 

και λειτουργία, θεσμοθετώντας το φακέλωμα των μελών και φίλων ενός κόμματος 

που από το υστέρημα τους επιθυμούν να το ενισχύσουν οικονομικά επιβάλλοντας 

την αναγραφή των στοιχείων τους και του ΑΦΜ ή του αριθμού της αστυνομικής τους 

ταυτότητας, ακόμα και για μια συνδρομή ή οικονομική ενίσχυση των 2 - 5 ευρώ. 

Τα παραπάνω αποσκοπούν στον περιορισμό της πολιτικής δράσης ενάντια στην 

αντιλαϊκή πολιτική και αποτελεί μέρος της συνολικής πολιτικής για την καταστολή των 
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αγώνων του εργατικού - λαϊκού κινήματος και των μέτρων που ετοιμάζονται σε βάρος 

της λειτουργίας και δράσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων και του δικαιώματος 

της απεργίας. 

Κάθε εργαζόμενος, κάθε άνεργος, το λαϊκό κίνημα οφείλει να αντιταχτεί σε αυτούς 

τους σχεδιασμούς, να απαιτήσουμε και να παλέψουμε να μην ψηφιστεί και να μην 

εφαρμοστεί ούτε αυτό ούτε κάποια «βελτιωμένη» έκδοση του Ν/Σ.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας εκφράζει την κατηγορηματική 

του αντίθεση σε αυτούς τους σχεδιασμούς και καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει το 

νομοσχέδιο και τους βουλευτές να το καταψηφίσουν στη Βουλή. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας αποστέλλει το παρόν ψήφισμα 

καταδίκης του νομοσχεδίου για τα οικονομικά των κομμάτων στα αρμόδια Υπουργεία 

(Υπουργείο Οικονομικών, Εσωτερικών και Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) και στη Βουλή. 

 
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. 
 

 Κατά του θέματος δήλωσαν ότι τάσσονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Α.Κόντος, Κ.Ντάτσης και Ν.Σιώρης (σύνολο 3), οι οποίοι ψήφισαν λευκό, και 
οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής, Ι.Τομπούλογλου, Χ.Κοπελούσος, 
Γ.Αράπογλου και Δ.Κανταρέλης (σύνολο 5), οι οποίοι απείχαν από την 
ψηφοφορία. 

 

 Η Δημ .Σύμβουλος κα Χ.Ανδρέου ήταν απούσα από την διεξαχθείσα επί του 
θέματος ψηφοφορία. 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το κατατεθέν ψήφισμα 
ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος. 
 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του το κατατεθέν ψήφισμα, τα στοιχεία του 
σχετικού φακέλου και : 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(21 ΥΠΕΡ-3 ΛΕΥΚΑ-5 ΑΠΟΧΕΣ) 
 
 

Εγκρίνει και υιοθετεί το κατατεθέν από την επικεφαλής της δημοτικής παράταξης της 
ελάσσονος μειοψηφίας «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Φ.-Χ.» κα Δανάη-Εύα Γκούμα ψήφισμα-
καταδίκη του νομοσχεδίου για τα οικονομικά των κομμάτων, το οποίο έχει ως εξής :  
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ΨΗΦΙΣΜΑ– ΚΑΤΑΔΙΚΗ  

ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 

 

Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα οικονομικά των κομμάτων όχι μόνο δεν έχει 

στόχο την αντιμετώπιση της διαπλοκής επιχειρηματικών οικονομικών συμφερόντων 

με τα πολιτικά κόμματα και βουλευτές, όπως υποκριτικά ισχυρίζονται, αλλά αντίθετα 

τη νομιμοποιεί θεσμοθετώντας τις συναλλαγές κομμάτων και βουλευτών με τους 

επιχειρηματικούς ομίλους θεσπίζοντας μάλιστα και έκπτωση στο 100% των σχετικών 

ποσών από το φορολογητέο εισόδημα των επιχειρηματιών - χρηματοδοτών. 

Την ίδια στιγμή προσπαθεί να περιορίσει τη δυνατότητα σε κόμματα που στηρίζονται 

οικονομικά από το λαό να απευθύνονται σε αυτόν για την οικονομική τους στήριξη 

και λειτουργία, θεσμοθετώντας το φακέλωμα των μελών και φίλων ενός κόμματος 

που από το υστέρημα τους επιθυμούν να το ενισχύσουν οικονομικά επιβάλλοντας 

την αναγραφή των στοιχείων τους και του ΑΦΜ ή του αριθμού της αστυνομικής τους 

ταυτότητας, ακόμα και για μια συνδρομή ή οικονομική ενίσχυση των 2 - 5 ευρώ. 

Τα παραπάνω αποσκοπούν στον περιορισμό της πολιτικής δράσης ενάντια στην 

αντιλαϊκή πολιτική και αποτελεί μέρος της συνολικής πολιτικής για την καταστολή των 

αγώνων του εργατικού - λαϊκού κινήματος και των μέτρων που ετοιμάζονται σε βάρος 

της λειτουργίας και δράσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων και του δικαιώματος 

της απεργίας. 

Κάθε εργαζόμενος, κάθε άνεργος, το λαϊκό κίνημα οφείλει να αντιταχτεί σε αυτούς 

τους σχεδιασμούς, να απαιτήσουμε και να παλέψουμε να μην ψηφιστεί και να μην 

εφαρμοστεί ούτε αυτό ούτε κάποια «βελτιωμένη» έκδοση του Ν/Σ.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας εκφράζει την κατηγορηματική 

του αντίθεση σε αυτούς τους σχεδιασμούς και καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει το 

νομοσχέδιο και τους βουλευτές να το καταψηφίσουν στη Βουλή. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας αποστέλλει το παρόν ψήφισμα 

καταδίκης του νομοσχεδίου για τα οικονομικά των κομμάτων στα αρμόδια Υπουργεία 

(Υπουργείο Οικονομικών, Εσωτερικών και Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) και στη Βουλή. 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   175/2014. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
   

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                 Ο ΕΚΤΕΛΕΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ. 

  

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Κουμαριανός  Ευάγγελος 

Καλαμπόκης  Ιωάννης 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 

Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 

Παπαλουκά  Ευτυχία 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία 

Παπακώστας  Βασίλειος 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Αντωνόπουλος  Δημήτριος 

Ρόκου  Χαρίκλεια 

Δούλος  Ορέστης 

Καλύβης  Γεώργιος 

Γαλαζούλα  Αλίκη 

Χαραμαρά  Γεωργία 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Γεωργαμλής  Λύσσανδρος 

Κοπελούσος  Χρήστος 

Αράπογλου  Γεώργιος 

Κανταρέλης  Δημήτριος 

Κόντος  Απόστολος 

Παπανικολάου  Νικόλαος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος 

Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
Λεβαντή Εμμανολία 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
- Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων 

 
 
 
 




