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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 15.11.2012 
Συνεδρίασης Νο. 25/2012 του Δ.Σ. του 
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 
Ε.Η.Δ.  ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την μη αποστολή οποιουδήποτε 
στοιχείου στην κατεύθυνση της διαθεσιμότητας ή απόλυσης υπαλλήλων του 
Δήμου»  
 
 
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 
15.11.2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 13279/8-
11-2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 24/2012) 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 2 
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     
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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 31 παρόντες 
και 2 απόντες, ως ακολούθως: 
 
           
           
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
                  
Κανταρέλης Δημήτριος                                      Βαλασσάς Βεργής 
Μπόβος Χαράλαμπος                                          Παπανίκα Αικατερίνη                                           
Κότσιρας Παύλος                                                    
Παϊδας Αδαμάντιος                                                 
Χωρινός Ζαχαρίας                                                   
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη           
Σιμιγδαλά Ειρήνη  
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 



 3

Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσμά Σταυρούλα 
Γεωργαμλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούμα Δανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Λαζαρίδης Πέτρος  
Δημακόπουλος Χρήστος 
 
 
      
Σημειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν παρούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  Δήμητρα Δερμανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

επί του 3ου θέματος  Ε.Η.Δ.., η κα Ε.Παπαλουκά απεχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά 

την ψήφιση του 1ου θέματος Ε.Η.Δ. και επανήλθε σε αυτήν κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης επί του 3ου θέματος Ε.Η.Δ., ο κ. Ν.Παπανικολάου αποχώρησε πριν τη 

συζήτηση επί του 3ου θέματος Ε.Η.Δ. ,επανήλθε μετά την ψηφοφορία επ΄αυτού και 

απεχώρησε οριστικά μετά την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ., ο κ. 

Λ.Γεωργαμλής απεχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της Η.Δ., 

ο κ. Π.Γρετζελιάς απεχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 1ου θέματος της 

Η.Δ., ενώ οι κ.κ. Ζ.Χωρινός, Σ.Κοσμά και Δ.Κανταρέλης αποχώρησαν από τη 

Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ.. 

 
Απουσίες :  

 

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

απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. 
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Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε 

την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 

1ο θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο ομόφωνα το Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις 

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

κατεπείγον. 

 

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.  

 

1ο ΘΕΜΑ  Ε.Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο Θέμα  Ε.Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση την αριθ. πρωτ. 106/14-11-2012 εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου και το 
υπ΄αριθμ. πρωτ. 13386/12-11-2012 έγγραφο του Σωματείου Εργαζομένων του 
Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
 
 
Θ Ε Μ Α : «Μη αποστολή οποιουδήποτε στοιχείου στην κατεύθυνση της 

διαθεσιμότητας ή απόλυσης υπαλλήλων του Δήμου» 
 
 
Σχετ. : Το από 11.11.12 Έγγραφο της ΚΕΔΕ 
           Το με αρ. πρ. 1362/11.11.12 Έγγραφο της ΠΟΕ ΟΤΑ 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, 
 
 

Εισάγουμε στη σημερινή Συνεδρίαση του Δ.Σ. εκτός ημερήσιας διάταξης το 
παρόν θέμα και παρακαλούμε να λάβετε απόφαση σχετικά με την μη αποστολή 
οποιουδήποτε στοιχείου στην κατεύθυνση της διαθεσιμότητας ή απόλυσης 
υπαλλήλων του Δήμου, με αφορμή τις ρυθμίσεις για τη διαθεσιμότητα και 
απολύσεις υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που οδηγεί τους Δήμους σε 
αδυναμία εκπλήρωσης του ρόλου τους, μετά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου και 
του Προϋπολογισμού 2013, επιφέροντας έτσι αρνητικές συνέπειες στους ΟΤΑ 
(μείωση χρηματοδότησης, διαθεσιμότητα και απολύσεις προσωπικού, νέες 
αρμοδιότητες κ.λ.π.) και σε συμφωνία με τις θέσεις του Σωματείου Εργαζομένων του 
Δήμου, όπως αυτές εκφράσθηκαν στην αριθ. πρωτ. 13386/12-11-2012 εισήγηση-
αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.  
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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. 
 
 

• Το θέμα εκ μέρους της Διοίκησης εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Διοικ. 
Υπηρεσιών κ. Π.Κότσιρας. Ο κ. Χ.Τομπούλογλου συμφώνησε, ζητώντας να 
γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Ο κ. Ζ.Χωρινός θεωρεί ότι του θέματος 
πρέπει να επιληφθεί η Διοίκηση και ζήτησε από το Δ.Σ. να καταδικάσει 
σύσσωμο το μνημόνιο.. Η κα Δήμαρχος ζήτησε να εκφρασθεί η βούληση του 
Δημ. Συμβουλίου.  
 

• Ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών κ. Χ.Μπόβος αναφέρθηκε στο ιστορικό του 
θέματος, στις θέσεις της ΚΕΔΕ, στην επιχειρούμενη αποδυνάμωση της 
Τοπικής Αυτ/σης, στην αμφισβήτηση της αυτοτέλειας των Δήμων και στον 
κίνδυνο των απολύσεων και πρότεινε να ληφθεί απόφαση για την μη 
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4093/2012 που αφορά το προσωπικό ΔΕ με 
σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και να εξουσιοδοτηθεί η Δήμαρχος, ώστε με εντολή της 
προς την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών να μην αποσταλούν οι σχετικές 
καταστάσεις και να μην υπογράψει η ίδια καμία διαπιστωτική πράξη. Ο κ. 
Α.Παΐδας ζήτησε να προστεθεί στα ανωτέρω η κατάθεση των παραιτήσεων 
όλων των μελών του Δ.Σ. σε περίπτωση που τελικά εφαρμοσθούν τα μέτρα. 
 

• Η κα Δ.Ε.Γκούμα μίλησε για επιβάρυνση των εργασιακών σχέσεων και την 
αρχή μαραθωνίου απολύσεων. Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος συμφωνεί με την πρόταση 
της Διοίκησης, προσθέτοντας ότι  θεωρεί τις σχετικές διατάξεις για τους 
επίορκους ως πρόφαση. Η κα Β.Αγαγιώτου ζήτησε να μην γίνει καμία απόλυση 
και να μην χορηγηθεί κανένα στοιχείο και επίσης να μην εστιάζεται η προσοχή 
σε ένα μικρό κομμάτι του μνημονίου αλλά να δοθεί ένα συνολικό «όχι» σε 
αυτό. 
 

• Ο κ. Π.Γρετζελιάς θεωρεί αυταπάτη ότι το μνημόνιο μπορεί να καταργηθεί, 
δήλωσε αντίθετος στις απολύσεις ενώ θεωρεί τις πειθαρχικές διαδικασίες ως 
δυνατότητα αυτοκάθαρσης της Τ.Α., υποστήριξε ότι υπάρχουν 63 
εργαζόμενοι ΙΔΑΧ στο Δήμο και ζήτησε συλλογικές κινητοποιήσεις (μέσω 
ΚΕΔΕ κλπ.). 
 

• Από πλευράς Σωματείου Εργαζομένων η Πρόεδρος κ. Β.Παυλοπούλου 
αναφέρθηκε στον αγώνα των εργαζομένων, στις στρατιές ανέργων που 
δημιουργούνται, στους κινδύνους για απολύσεις, εφεδρείες, διαθεσιμότητα 
κλπ. που απαιτούν επαγρύπνηση και συνεχή αγώνα, στο γεγονός ότι ο Δήμος 
τελεί υπό κατάληψη, στην επιχειρούμενη ακύρωση του κοινωνικού ρόλου των 
ΟΤΑ και στην υποχρέωση όλων στη διαφύλαξη και βελτίωση του δημόσιου 
χαρακτήρα αυτών. Στην ίδια κατεύθυνση μίλησε και το μέλος του Δ.Σ. του 
Σωματείου κ. Λ.Πανόπουλος. 
 

• Ο κ. Φ.Νικολόπουλος ζήτησε την προστασία των υπαλλήλων που καλούνται 
να δώσουν τα στοιχεία. Ο Αντιδήμαρχος κ. Μ.Κουτσάκης αναφέρθηκε στην 
ανάγκη αντίστασης στο μνημόνιο και στην αποφυγή των ιδιωτικοποιήσεων.  
 

• Ο κ. Σ.Κόντος τόνισε ότι το θέμα είναι υπόθεση όλων, ότι δεν πλεονάζουν οι 
υπάλληλοι, θεωρώντας επίσης ότι υπάρχει κίνδυνος αποδυνάμωσης των 
υπηρεσιών και δυνάμει ιδιωτικοποίησης, αν απολυθούν οι υπάλληλοι, αλλά και 
δυσαρέσκεια των πολιτών από την αδυναμία εξυπηρέτησής τους. Μίλησε 
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επίσης για πολιτική απόφαση και για την ανάγκη κάλυψης των υπαλλήλων. Η 
κα Σ.Κοσμά από την πλευρά της θεωρεί την διαθεσιμότητα ως το τέλος της 
Τ.Α. και ζήτησε την στήριξη των εργαζομένων. Ο κ. Σ.Πολίτης συμφώνησε με 
τις θέσεις της Διοίκησης και του Σωματείου, χαρακτήρισε προσχηματικές της 
δικαιολογίες της κυβέρνησης και υπεραμύνθηκε της προστασίας των ανέργων 
και του δικαιώματος όλων στην σταθερή εργασία. Κλείνοντας τη συζήτηση η 
Δήμαρχος δήλωσε ότι αναλαμβάνει όλη την ευθύνη, ώστε να μην αποσταλεί 
καμία λίστα και καμία διαπιστωτική πράξη. 
 
 

 
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 των άρθρων 65 παρ. 1 και 67 παρ. 7 του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης») 

• Το αριθ. πρωτ. 13386/12-11-2012 έγγραφο αίτημα του Σωματείου 
Εργαζομένων του Δήμου 

• Το από 11.11.12 Έγγραφο με τις θέσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. 
• Το με αρ. πρ. 1362/11.11.12 Έγγραφο με τις θέσεις της ΠΟΕ ΟΤΑ 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Εκφράζοντας την πλήρη διαφωνία του στις διατάξεις του Ν. 4093/2012 που αφορούν 
την διαθεσιμότητα, αργία κλπ. των υπαλλήλων ΔΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), δηλώνει την πλήρη συμπαράστασή του στον 
αγώνα των υπαλλήλων και σε συμφωνία με τις θέσεις του Σωματείου Εργαζομένων 
του Δήμου, όπως αυτές εκφράσθηκαν στην αριθ. πρωτ. 13386/12-11-2012 εισήγηση-
αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και με τις σχετικές θέσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. και 
της ΠΟΕ-ΟΤΑ, αποφασίζει να μην εφαρμόσει ο Δήμος την προβλεπόμενη από 
τις ανωτέρω διατάξεις και από αυτές της αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 26188/12-
11-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης διαδικασία  και εξουσιοδοτεί την κα Δήμαρχο να δώσει την 
σχετική εντολή προς την Δ/νση Διοικητικού-Γραφείο Προσωπικού του 
Δήμου για την μη αποστολή οποιουδήποτε στοιχείου στο ανωτέρω 
Υπουργείο ή σε άλλη προϊστάμενη αρχή στην κατεύθυνση της 
διαθεσιμότητας, αργίας ή απόλυσης υπαλλήλων του Δήμου και των υπ΄ 
αυτού εποπτευομένων Νομικών Προσώπων, καθώς επίσης και να μην 
υπογράψει ή αποστείλει η ίδια καμία σχετική διαπιστωτική πράξη, κρίνοντας 
ότι, μετά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 
2013, οι ρυθμίσεις αυτές οδηγούν τους Δήμους σε αδυναμία εκπλήρωσης του ρόλου 
τους,  έχοντας πολλαπλές αρνητικές συνέπειες (μείωση χρηματοδότησης, 
διαθεσιμότητα και απολύσεις προσωπικού, νέες αρμοδιότητες κ.λ.π.) για αυτούς. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   184/2012. 

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 
Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαμάντιος 
Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 
Σιμιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσμά Σταυρούλα 

Γεωργαμλής Λύσσανδρος 
Γκούμα Δανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Λαζαρίδης Πέτρος 

Δημακόπουλος Χρήστος 
 
 

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

- Γραφείο Δημάρχου 
- Τμήμα Προσωπικού 
- Σωματείο Εργαζομένων Δήμου 
- Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων 
- Νομική Υπηρεσία 

 
 
 
Συν.: - 1. Το από 11.11.12 Έγγραφο της ΚΕΔΕ 

 2. Το με αρ. πρ. 1362/11.11.12 Έγγραφο της ΠΟΕ ΟΤΑ 
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