
 1 

 

 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόφασης ∆.Ε.Π. για την κατανοµή της τακτικής 
επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας 
(Νικ. Τρυπιά 45), σήµερα στις 2.11.2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., 
ύστερα από την αριθµ. Πρωτ.  11838/20/27-10-2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. 
Πρόσκλησης 20/2011) 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     

 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

  
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: 214/ 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 12512/11.11.2011 

∆/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 2.11.2011 
Συνεδρίασης Νο. 21/2011 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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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,  η κα Αλίκη Μολακίδου, ∆Ε 38-∆ιοικητικού, υπάλληλος 
Αορ. Χρόνου 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 30 παρόντες 
και 3 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                     Κανταρέλης ∆ηµήτριος  
Μπόβος Χαράλαµπος                     Κόντος Σταύρος 
Παπανίκα Αικατερίνη                                                 Αγαγιώτου Βασιλική 
Κότσιρας Παύλος                                                         
Παϊδας Αδαµάντιος                       
Χωρινός Ζαχαρίας                                                        
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           
Σιµιγδαλά Ειρήνη  
Νικολόπουλος Φώτης                                 
Παπαλουκά Ευτυχία      
Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
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Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
 Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
 Πολίτης Σταύρος 

 Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
   
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Κυριακή Ναθαναήλ, ενώ απουσίαζε η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα ∆ήµητρα 

∆ερµανούτσου. 

 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή συνεδρίαση. 

 

Απουσίες :  

Οι 3  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης ήτοι οι κ.κ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος, Αγαγιώτου Βασιλική και Κόντος Σταύρος, απουσίαζαν 

δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

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

έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 4ο 

θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλείς 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.∆.  
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4ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 11931/27-10-2011 διαβιβαστικό έγγραφο του Τµήµατος 
Κοινωνικής Πολιτικής/Γραφείο ∆.Ε.Π. του ∆ήµου και την υπ΄αρ. 23/2011 
διαβιβασθείσα Απόφαση της ∆.Ε.Π., ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
ΘΕΜΑ: « Αποδοχή ποσού 84.588,55 ευρώ γ’ δόσης επιχορήγησης 
Υπουργείου   Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης , 
για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θµιας και 
Β/θµιας Εκπαίδευσης και κατανοµή ποσού 84.461 ,67 ευρώ γ’ δόσης ( 
µειωµένης κατά 1,5 τοις χιλίοις για δικαιώµατα Τ.Π.∆. δηλ. 126,88 ευρώ , άρα 
καθαρού ποσού 84.461,67 ευρώ στις Σχολικές Επιτροπές Α/θµιας και Β/θµιας 
Εκπαίδευσης.» 
 
 
Με την υπ’ αρ. 39014/11 χρηµατική εντολή του Υπουργείου   Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ( σχετ. το µε αριθ. Πρωτ. 
121801/6-9-2011 έγγραφο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ), ο 
∆ήµος µας επιχορηγήθηκε µε το ποσό 84.588,55 ευρώ ,γ’ δόση, για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης για το οικ. Έτος 2011. 
 
Στο προαναφερόµενο ποσό γίνεται παρακράτηση 1,5 τοις χιλίοις για 
Τ.Π.∆., δηλαδή 126,88 ευρώ , εποµένως το καθαρό ποσό ανέρχεται σε 
84.461,67 ευρώ. 
 
Η ∆ΕΠ κατά τη συνεδρίασή της στις 12-10-2011 αποφάσισε να εισηγηθεί στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο : 
 
Α. Την αποδοχή της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ύψους 84.588,55 ευρώ 
(µειωµένης κατά 1,5 τοις χιλίοις για δικαιώµατα Τ.Π.∆. δηλ. 126,88ευρώ ), 
άρα καθαρού ποσού 84.461,67 ευρώ. 
 
Β. Την κατανοµή κατά τη συνοδευτική ανάλυση και να ψηφίσει : 
 
α. πίστωση ποσού 38.852,37ευρώ,σε βάρος της εγγεγραµµένης στο δηµοτικό 
προϋπολογισµό οικ. Έτους 2011 µε ΚΑ 02.00.6711.001( Απόδοση στο Νοµικό 
Πρόσωπο Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας Εκπαίδευσης) 
 
β. πίστωση ποσού 45.609,30ευρώ, σε βάρος της εγγεγραµµένης στο δηµοτικό 
προϋπολογισµό οικ. Έτους 2011 µε ΚΑ 02.00.6711.001( Απόδοση στο Νοµικό 
Πρόσωπο Σχολικών Επιτροπών Β/θµιας Εκπαίδευσης) 
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Σηµείωση : Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση τα ποσά πρέπει να 
διατεθούν αποκλειστικά και µόνο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 
Σχολείων. 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
 
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. Π.Κότσιρας διευκρίνισε ότι πρώτα γίνεται η αποδοχή της επιχορήγησης και 
έπεται η κατανοµή. 
Ο κ.Ε.Πλάτανος για την καθυστέρηση που σηµειώθηκε, ότι τα χρήµατα δεν επαρκούν 
για τη λειτουργία των Σχολικών επιτροπών, οι οποίες πρέπει να χρηµατοδοτηθούν και 
µε άλλους τρόπους λόγω των αυξηµένων τους αναγκών. 
Ο κ. Ι.Καλόστος χαρακτήρισε «απελπιστική» την κατάσταση στην οποία έχουν 
περιέλθει οι Σχολικές Επιτροπές, θεωρώντας απολύτως αναγκαία την από το ∆ήµο 
επιχορήγησή τους. 
Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος µίλησε για την απουσία πρόβλεψης στον «Καλλικράτη» για τα 
οικονοµικά θέµατα των σχολείων και πρότεινε να συγκληθεί σύσκεψη µε όσους 
ασχολούνται µε την παιδεία. 
Ο κ. Π.Λαζαρίδης επισήµανε ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης εικόνα των εσόδων και 
εξόδων των σχολείων, ώστε να µπορεί να αντιµετωπισθεί σωστά. 
Η κα Β.Μαυράκη έκανε λόγο για την εισήγηση της ∆.Ε.Π. και πρότεινε την αναβολή 
του θέµατος ως προς την κατανοµή των ποσών. 
Η κα Ε.Παπαλουκά βρήκε την εισήγηση ελλιπή ως προς το σώµα αυτής. 
Ο κ. Σ.Κοσκολέτος έθεσε ερωτήµατα, αναφερόµενος ιδιαίτερα στην αντιµετώπιση 
του προβλήµατος σίτισης των παιδιών σε κάποια σχολεία. 
Ο κ. Β.Βαλασσάς κατήγγειλε τα αποτελέσµατα της λανθασµένης πολιτικής, θεωρεί ότι 
δεν θα καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων µε το επιχορηγούµενο ποσό και πρότεινε 
τον ξεσηκωµό των γονέων στα θέµατα παιδείας. 
Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου αναφέρθηκε στην συνάντηση των ∆ιευθυντών των σχολείων, 
όπου καταλογίσθηκε ευθύνη στη ∆ηµοτική Αρχή για την καθυστέρηση σύστασης των 
Σχολικών Επιτροπών, έθεσε θέµα σκοπιµότητας για τις παραγγελίες µε τη µορφή του 
κατεπείγοντος οι οποίες ήρθαν εκ των υστέρων να επικυρωθούν. Οκ. Ι.Καλόστος για 
τις παραγγελίες χαρτιού εν όψει της έναρξης των µαθηµάτων. Ο κ. Φ.Νικολόπουλος 
επιβεβαίωσε ότι έγιναν συζητήσεις για να βρεθούν λύσεις για τη λειτουργία των 
σχολείων. 
Ο κ.Π.Κότσιρας έκανε λόγο για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα σχολεία, ότι 
συσκέφθηκε ο ίδιος µε τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών για τη βοήθεια που 
πρέπει να δώσει ο ∆ήµος. Ανέφερε ότι υπήρξε προµηθευτής µε έδρα το Γαλάτσι και 
ότι όλες οι προµήθειες των σχολείων (γραφικής ύλης-χαρτιού κλπ.) έχουν γίνει µε 
όλες τις νόµιµες διαδικασίες.  
Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου επισήµανε το πρόβληµα θέρµανσης των σχολείων αλλά και τις 
λοιπές λειτουργικές δαπάνες. 
Το Προεδρείο επισήµανε ότι κανένας δεν έχει το δικαίωµα να αναµειγνύεται στις 
αρµοδιότητες των προέδρων των Σ.Ε., αναφέρθηκε στην επιχορήγηση των Σ.Ε. από 
τον ∆ηµοτικό φόρο και θεωρεί ότι πρώτη δαπάνη µετά την κατανοµή των ποσών 
πρέπει να είναι το πετρέλαιο. 
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Ο κ. Χ.Μπόβος έκρινε ότι αυτό που έπρεπε να διευκρινισθεί είναι αν έγιναν νόµιµα οι 
προµήθειες στα σχολεία. Ο κ. Π.Κότσιρας απάντησε ότι ο προµηθευτής είναι 
προµηθευτής του ∆ήµου. 
Η κα Β.Μαυράκη και η κα Ε.Παπαλουκά συµφωνούν ως προς την επιχορήγηση, αλλά 
ζητούν την αναβολή του θέµατος ως προς την κατανοµή των ποσών. 
 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα 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 

 
 
Μετά ταύτα, το ∆.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») 
• Την αριθ. 23/2011 απόφαση ∆.Ε.Π. 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(27  ΥΠΕΡ, 3 ΚΑΤΑ )  
 
Α. Την αποδοχή της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ύψους 84.588,55 ευρώ 
(µειωµένης κατά 1,5 τοις χιλίοις για δικαιώµατα Τ.Π.∆. δηλ. 126,88ευρώ ), 
άρα καθαρού ποσού 84.461,67 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 
στις Σχολικές Επιτροπές Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου. 
 
Β. Την κατανοµή κατά τη συνοδευτική ανάλυση και ψηφίζει : 
 
α. πίστωση ποσού 38.852,37ευρώ,σε βάρος της εγγεγραµµένης στο δηµοτικό 
προϋπολογισµό οικ. Έτους 2011 µε ΚΑ 02.00.6711.001( Απόδοση στο Νοµικό 
Πρόσωπο Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας Εκπαίδευσης) 
 
β. πίστωση ποσού 45.609,30ευρώ, σε βάρος της εγγεγραµµένης στο δηµοτικό 
προϋπολογισµό οικ. Έτους 2011 µε ΚΑ 02.00.6711.001( Απόδοση στο Νοµικό 
Πρόσωπο Σχολικών Επιτροπών Β/θµιας Εκπαίδευσης) 
 
Σηµείωση : Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση τα ποσά πρέπει να 
διατεθούν αποκλειστικά και µόνο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 
Σχολείων. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   214/2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
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         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 
Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 

Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
   
ΕΛ. ΣΟΥΛΑ 

 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής/Γραφείο ∆.Ε.Π. 
- Λογιστήριο 
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