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ΘΕΜΑ: «Α.Επανακαθορισμός τιμήματος αποχαρακτηρισμού «τάφων τριετούς
ταφής» σε τάφους διαρκούς χρήσης «μονούς οικογενειακούς τάφους». Β.
Αποχαρακτηρισμός ή μη τετραγώνων Δημοτικού Κοιμητηρίου»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια
Συνεδρίαση στο κτίριο του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού
Διασποράς (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) επί των οδών Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2-Νέα Φιλαδέλφεια
[εκτάκτως, λόγω εργασιών αποκατάστασης ηλεκτροφωτισμού στο χώρο
Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου
Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά)
συνεπεία κλοπής παροχικών καλωδίων] σήμερα στις 9.9.2015, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 17824/4-9-2015 έγγραφη πρόσκληση (Αρ.
Πρόσκλησης 11/2015) 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
Η Γραμματέας: ΑΛΙΚΗ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος

Γραμματέα του Δ.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ



Αρ. Απόφασης: 192/2015

Αρ. Πρωτοκόλλου: 18432/14-9-2015

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.: 213-2049034, 213-2049000
FAX :  213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr

georgepanosfx@gmail.com





ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από 9.9.2015 τακτικής
Συνεδρίασης Νο. 11/2015 του Δ.Σ. του
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:
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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 26 παρόντες
και 7 απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ________

Κουμαριανός  Ευάγγελος Τομπούλογλου Ιωάννης
Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ Κουτσάκης  Μιχαήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος                                           Αράπογλου Γεώργιος
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ Πλάτανος Ελευθέριος
Παπαλουκά  Ευτυχία                                           Κανταρέλης Δημήτριος
Παπακώστας  Βασίλειος                                     Παπανικολάου  Νικόλαος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος
Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Ρόκου  Χαρίκλεια
Πάνος  Γεώργιος
Δούλος  Ορέστης
Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη
Χαραμαρά  Γεωργία
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Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Ανδρέου  Χριστίνα
Γεωργαμλής  Λύσσανδρος
Κοπελούσος  Χρήστος
Κόντος  Απόστολος
Ντάτσης Κωνσταντίνος
Αγαγιώτου  Βασιλική
Σιώρης  Νικόλαος
Γκούμα  Δανάη-Εύα
Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία

Σημειώνεται ότι από την  Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, όσο και ο

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος

Κατερίνης.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

 Ο κ.Δ.Αντωνόπουλος προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και

πριν την ψηφοφορία επί του 12ου θέματος της Η.Δ.

 Η κα Χ.Ανδρέου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την

ψηφοφορία επί του 19ου 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.

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

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο

20ο 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.
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20ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 16108/30-7-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα
ακόλουθα:

Θέμα : 1. Επανακαθορισμός τιμήματος αποχαρακτηρισμού «τάφων
τριετούς ταφής»  σε τάφους διαρκούς χρήσης «µονούς
οικογενειακούς   τάφους».

2. Αποχαρακτηρισμός τετραγώνων Δημοτικού  Νεκροταφείου.

Σχετ : Το υπ΄αρίθµ.13859/02-07-2015  έγγραφο Δημοτικού Νεκροταφείου.

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούµε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του ∆.Σ. εισάγετε τα ανωτέρω
θέµατα για λήψη σχετικής Απόφασης.
Για ενηµέρωση του ∆.Σ. σας γνωρίζουµε ότι σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό
έγγραφο το τμήμα του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου  :

1.1. Μας ενημερώνει ότι στο Δημοτικό μας Κοιμητήριο ο αριθμός των κενών
τάφων είναι περιορισμένος και σαφώς δυσανάλογος ως προς τις καθημερινές
ανάγκες τους. Επίσης θεωρεί ότι σύμφωνα με τους διατιθέμενους τάφους n
προαναφερόμενη καθορισμένη μέχρι σήμερα τιμή είναι κατά πολύ μικρότερη
από το συνολικό τίμημα μιας ενδεχόμενης παράτασης ταφής πέρα της
τριετίας για αντίστοιχους τάφους ανεξαρτήτου κατηγορίας.

1.2. Ζητάει να επανακαθοριστεί εκ νέου το συνολικό τίμημα  μετατροπής τάφου
τριετούς ταφής σε τάφους διαρκούς χρήσης  στις παρατάσεις ταφής επειδή
όπως αναφέρει ενδεικτικά το κόστος μια οκταετούς παράτασης σε ένα τάφο
πολυτελείας ανέρχεται με τις σημερινές ισχύουσες τιμές σε 14.886 €. ενώ το
αντίστοιχο κόστος σε ένα τάφο της Α’ κατηγορίας ανέρχεται στο ποσόν των
14.118 €.

2. Ζητάει να εισηγηθούμε στον αποχαρακτηρισμό ή μη των μονών τάφων 3ετούς
χρήσης σε τάφους μονούς διαρκούς χρήσης, σύμφωνα με τις σχετικές αιτήσεις
των ΜΕΛΕΤΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΒΑΡΣΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΑΘΑΜΑΣΙΟΥ,
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ , ΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙΤΗΣ και για τον αποχαρακτηρισμό των τάφων
τριετούς χρήσης με στοιχεία 15-5-7, 15-9-1, 15-14-20, 15-14-7 και 8-11-9
αντιστοίχως.

Βάσει  των ανωτέρω σχετικών και του Κανονισµού  Λειτουργίας  του  Δηµοτικού
νεκροταφείου η ΔΤΥ προτείνει:

1. Να καθοριστεί το συνολικό τίμημα  μετατροπής μονών τάφων 3ετούς χρήσης
«τάφου τριετούς ταφής» σε τάφους διαρκούς χρήσης «µονούς   οικογενειακούς
τάφους» στο τίμημα των  14.118 € εφάπαξ, ποσό που ισοδυναμεί με το
αντίστοιχο κόστος οκταετούς παράτασης  της Α’ κατηγορίας τάφου 3ετούς
χρήσης ήτοι στο ποσό των 14.118 €. Οι τάφοι μονοί 3ετούς χρήσης «τάφου
τριετούς ταφής» να μετατρέπονται σε τάφους διαρκούς χρήσης «µονούς
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οικογενειακούς   τάφους» μόνο εφόσον στους τάφους αυτούς  ενταφιάστηκαν
αποβιώσαντα τέκνα οι  γονείς των οποίων  βρίσκονται  στη  ζωή  και
αντιµετωπίζουν  σοβαρά  και  διαχρονικά  αξεπέραστα  προβλήµατα. Στον  τάφο
αυτόν  δεν  επιτρέπται, όσο  θα  βρίσκονται  στη  ζωή  οι  γονείς  του
ενταφιασθέντος τέκνου αυτών, η ταφή οποιουδήποτε άλλου τρίτου προσώπου ή
η φιλοξενία οποιουδήποτε βαθµού συγγενούς του ενταφιασθέντος ή οστών
αυτού. Με  τον  θάνατο  και  των  δύο  γονέων  του  αρχικά  ενταφιασθέντος
τέκνου  αυτών  ο τάφος   αυτός   επανέρχεται   αυτοδίκαια   και   χωρίς   καµία
άλλη   διατύπωση   ή προειδοποίηση στην αρχική µορφή του «τάφου τριετούς
ταφής». Η  παραχώρηση  του  δικαιώµατος  αυτού «µονού   οικογενειακού
τάφου» δεν  δίδει το δικαίωµα στους γονείς για ανέγερση µνηµείου ή νέας
ανακατασκευής των µαρµάρων ή  ανέγερσης  οικίσκου  επί  του  ήδη
υπάρχοντος  τάφου  πλην  της  ευπρεπούς συντήρησης αυτών, όπως ακριβώς
έχουν και ευρίσκονται και όπως ακριβώς ισχύει και για τους λοιπούς τάφους
τριετούς ταφής του τετραγώνου όπου βρίσκεται αυτός.

2.
2.1. Βάσει των ανωτέρω, ζητείται αποχαρακτηρισμός των τάφων τριετούς χρήσης

με στοιχεία 15-5-7 ,15-9-1, 15-14-20, 15-14-7 από μονούς 3ετούς χρήσης
«τάφου τριετούς ταφής» σε τάφους διαρκούς χρήσης «µονούς
οικογενειακούς   τάφους» στο τίμημα των  14.118 € για έκαστον από αυτούς
εφάπαξ.

2.2. Βάσει των ανωτέρω, ζητείται ο μη αποχαρακτηρισμός του τάφου με στοιχεία
8-11-9 αίτηση της ΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙΤΗΣ επειδή, δεν αφορά αποβιώσαν τέκνο.

Παρακαλείται  το ∆.Σ.  αφού  λάβει  υπόψη  του  τα  ανωτέρω  να
αποφασίσει σχετικά.

Συνημμένα :  Το υπ΄αριθµ.πρωτ. 13859/02-07-2015  έγγραφο Δημοτικού
Νεκροταφείου

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.

 Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος επί θεμάτων Δημ. Κοιμητηρίου κ.
Γ.Γαβριηλίδης πρότεινε την τροποποίηση του τιμήματος αποχαρακτηρισμού
«τάφων τριετούς ταφής»  σε τάφους διαρκούς χρήσης «µονούς
οικογενειακούς   τάφους» και την στρογγυλοποίηση αυτού στο ποσό των
14.000,00 €.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται
και με την τροποποίηση του ποσού σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, την
πρόταση για την τροποποίηση του ποσού, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, τις
αιτήσεις των ενδιαφερομένων και :

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
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 Το άρθρο 17 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
 Τις αριθ. 221/2011, 48/2014, 118/2014, 142/2014, 178/2014 και 48/2015

προηγούμενες αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου
 Το υπ΄αριθ. πρωτ. 13859/02-07-2015 έγγραφο του Τμήματος Κοιμητηρίου.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Τον επανακαθορισμό του συνολικού τιμήματος μετατροπής μονών τάφων
3ετούς χρήσης «τάφου τριετούς ταφής» σε τάφους διαρκούς χρήσης «µονούς
οικογενειακούς   τάφους» στο τίμημα των 14.000,00 € εφάπαξ, ποσό που
ισοδυναμεί με το αντίστοιχο κόστος οκταετούς παράτασης  της Α’ κατηγορίας
τάφου 3ετούς χρήσης, ήτοι στο ποσό των 14.000,00 €. Οι τάφοι μονοί
3ετούς χρήσης «τάφου τριετούς ταφής» να μετατρέπονται σε τάφους
διαρκούς χρήσης «µονούς   οικογενειακούς   τάφους» μόνο εφόσον στους
τάφους αυτούς  ενταφιάστηκαν αποβιώσαντα τέκνα οι  γονείς των οποίων
βρίσκονται  στη  ζωή  και  αντιµετωπίζουν  σοβαρά  και  διαχρονικά
αξεπέραστα  προβλήµατα. Στον  τάφο  αυτόν  δεν  επιτρέπται,  όσο  θα
βρίσκονται  στη  ζωή  οι  γονείς  του ενταφιασθέντος τέκνου αυτών, η ταφή
οποιουδήποτε άλλου τρίτου προσώπου ή η φιλοξενία οποιουδήποτε βαθµού
συγγενούς του ενταφιασθέντος ή οστών αυτού. Με  τον  θάνατο  και των
δύο  γονέων  του  αρχικά  ενταφιασθέντος  τέκνου  αυτών  ο τάφος   αυτός
επανέρχεται   αυτοδίκαια   και   χωρίς   καµία   άλλη   διατύπωση   ή
προειδοποίηση στην αρχική µορφή του «τάφου τριετούς ταφής». Η
παραχώρηση  του  δικαιώµατος  αυτού «µονού   οικογενειακού  τάφου» δεν
δίδει  το δικαίωµα στους γονείς για ανέγερση µνηµείου ή νέας ανακατασκευής
των µαρµάρων ή  ανέγερσης  οικίσκου  επί  του  ήδη  υπάρχοντος  τάφου
πλην  της  ευπρεπούς συντήρησης αυτών, όπως ακριβώς έχουν και
ευρίσκονται και όπως ακριβώς ισχύει και για τους λοιπούς τάφους τριετούς
ταφής του τετραγώνου όπου βρίσκεται αυτός.

2.
a. Τον αποχαρακτηρισμό των τάφων τριετούς χρήσης με στοιχεία 15-5-

7 ,15-9-1, 15-14-20, 15-14-7 από μονούς 3ετούς χρήσης «τάφου
τριετούς ταφής» σε τάφους διαρκούς χρήσης «µονούς
οικογενειακούς   τάφους» στο τίμημα των 14.000,00 € για έκαστον
από αυτούς εφάπαξ.

b. Τον μη αποχαρακτηρισμό του τάφου με στοιχεία 8-11-9 (αίτηση της
ΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙΤΗΣ), επειδή δεν αφορά αποβιώσαν τέκνο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 192/2015.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΕΚΤΕΛΕΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                            ΑΛΙΚΗ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κουμαριανός  Ευάγγελος
Καλαμπόκης  Ιωάννης
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά  Ευτυχία

Παπακώστας Βασίλειος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος
Αντωνόπουλος  Δημήτριος

Ρόκου  Χαρίκλεια
Δούλος  Ορέστης

Καλύβης  Γεώργιος
Χαραμαρά  Γεωργία

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Γεωργαμλής  Λύσσανδρος

Κοπελούσος  Χρήστος
Κόντος  Απόστολος

Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Αγαγιώτου Βασιλική
Σιώρης  Νικόλαος

Γκούμα  Δανάη-Εύα
Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Κοιμητηρίου
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Εντεταλμένο Δημ. Σύμβουλο επί θεμάτων Δημ. Κοιμητηρίου κ. Γ.Γαβριηλίδη
- Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας
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