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ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού του Ενιαίου 
Φορέα ∆ράσεων Πολιτισµού, Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, 
Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας 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 28.11.2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 7.30 µ.µ., 
ύστερα από την αριθµ. Πρωτ. 12986/24-11-2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. 
Πρόσκλησης 22/2011) 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: 227/ 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου:13813/8.12.2011 

∆/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 28.11.2011 
Συνεδρίασης Νο. 23/2011 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 31 παρόντες 
και 2 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                    Νικολόπουλος Φώτης             
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                             Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Παπανίκα Αικατερίνη                                                                                             
Μπόβος Χαράλαµπος                      
Κότσιρας Παύλος                                                         
Παϊδας Αδαµάντιος                       
Χωρινός Ζαχαρίας                                                        
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           
Σιµιγδαλά Ειρήνη                                
 Παπαλουκά Ευτυχία             
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
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Καραβίας Γεώργιος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
 Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
   
    
Σηµειώνεται ότι στην 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. 

 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή Συνεδρίαση. 

 

• Η κα ∆.Ε.Γκούµα αποχώρησε, λόγω ασθενείας, από τη Συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης επί του 2ου  θέµατος της Η.∆.. 

 

 

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

έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο 6ο  

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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6ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση τόσο το αριθ. πρωτ. 1805/16-11-2011 διαβιβαστικό έγγραφο του Ενιαίου 
Φορέα ∆ράσεων Πολιτισµού, Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας του ∆ήµου, όσο και την υπ΄αρ. 129/2011 διαβιβασθείσα 
Απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
Σας διαβιβάζουµε την αριθ. 129/11 απόφαση του Νοµικού µας Προσώπου, που 
αφορά την Β΄ Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ. έτους 2011 και παρακαλούµε να 
την εισάγετε στο ∆.Σ. για έγκριση. 
 
 
Απόφαση αρ.  129/11  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/11 
 

Στη Ν. Χαλκηδόνα και στο κτίριο επί της οδού Ραιδεστού 21, όπου στεγάζεται το 
Νοµικό Πρόσωπο σήµερα 10.11.2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14.30, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα 
από πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Νικόλαου Παπανικολάου, µε αρ. 
1770/04.11.2011 που επιδόθηκε αυθηµερόν σε κάθε ένα σύµβουλο χωριστά και στον 
Πρόεδρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 σε συνδυασµό µε τις 
διατάξεις των άρθρων 94 έως και 101, 107,108, 143, 148, 151 του ν. 3463/06, 
παριστάµενου ως γραµµατέα και του υπαλλήλου του Νοµικού Προσώπου Ζαχαρόπουλου 
Χρήστου ∆.Ε. 38 Πληροφορικής µε βαθµό Α΄. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη 
απαρτία γιατί από τους δέκα πέντε (15) Συµβούλους, παραβρέθηκαν οι δώδεκα (12).  
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
                   (αν και κλήθηκαν νοµίµως) 
 

1. Νικόλαος Παπανικολάου, Πρόεδρος           1. Παπανίκα Αικατερίνη, 
Αντιπρόεδρος 

2. Βαρνής Ανδρέας, Γραµµατέας            2. ∆ηµητριάδου Μαρία, 
Μέλος   

3. Βασσάρα Αικατερίνη, Μέλος                                       3. Παΐδας Αδαµάντιος, 
Μέλος 

4. Κούσουλα Άννα, Μέλος 
5. Ματσουκά Βασιλική, Μέλος  
6. Μπερερή Ελένη, Μέλος 
7. Παυλοπούλου Βασιλική, Μέλος 
8. Ρόκου Μαρία, Μέλος  
9. Σιµιγδαλά Ειρήνη, Μέλος 

10. Τάφας Ηλίας, Μέλος 
11. Φαφούτη Σοφία, Μέλος 
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12. Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος, Μέλος 
 

ΘΕΜΑ: 2ο  
 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι, στον 
Προϋπολογισµό έτους 2011 είναι ανάγκη να γίνουν τροποποιήσεις τόσο στα ΕΣΟ∆Α όσο και 
στα ΕΞΟ∆Α, είτε µε τη δηµιουργία νέων Κ.Α. για να καλυφθούν νέες ανάγκες που 
δηµιουργήθηκαν κατά την λειτουργία του νοµικού προσώπου, είτε µε την αύξηση ήδη 
υφιστάµενων µε άντληση ποσών από πλεονασµατικούς Κ.Α. ή από Κ.Α. που δεν προβλέπεται 
να κινηθούν. Καλείται το ∆.Σ. λοιπόν να τροποποιήσει της υφιστάµενη τάξη του 
προϋπολογισµού ως εξής: 
1.   Αύξηση του Κ.Α. 06.00.1411.001 µε τίτλο "Προϊόν δωρεάς" ποσού 2.000,00 € κατά 

58.000,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 06.00.1411.001 ποσού 2.000,00 € θα αυξηθεί 
συνολικά κατά 58.000,00 € και θα ανέλθει στο ποσό των 60.000,00 €, όσο αναµένεται να 
εισπραχθεί. 

2.   Αύξηση του Κ.Α. 06.00.5111.001 µε τίτλο "Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά 
έσοδα" ποσού 135.305,35 € κατά 117.064,66 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 
06.00.5111.001 ποσού 135.305,35 € θα αυξηθεί συνολικά κατά 117.064,66 € και θα 
ανέλθει στο ποσό των 252.370,01 €, όσο και έχει εισπραχθεί. 

3.  Μείωση του Κ.Α. 06.00.5121.001 µε τίτλο "Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα 
ανειδίκευτα έσοδα" ποσού 29.012,56 € κατά 14.940,73 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 
06.00.5121.001 ποσού 29.012,56 € θα µειωθεί συνολικά κατά 14.940,73 € και θα ανέλθει 
στο ποσό των 14.071,83 €, όσο και έχει εισπραχθεί.  

4.  Αύξηση του Κ.Α. 06.00.5121.002 µε τίτλο "Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα 
ειδικευµένα έσοδα" ποσού 1.000,00 € κατά 5.615,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 
06.00.5121.002 ποσού 1.000,00 € θα αυξηθεί συνολικά κατά 5.615,00 € και θα ανέλθει 
στο ποσό των 6.615,00 €, όσο και έχει εισπραχθεί. 

5.   Μείωση του Κ.Α. 06.00.0611.001 µε τίτλο "Τακτική Επιχορήγηση προς το Νοµικό 
Πρόσωπο από ∆ήµο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος" ποσού 5.945.300,00 € κατά 165.738,93 
€. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 02.00.0611.001 ποσού 5.945.300,00 € θα µειωθεί συνολικά 
κατά 165.738,93 € και θα ανέλθει στο ποσό των 5.779.561,07 €.  

 

1. Μείωση του Κ.Α. 02.15.7311.001 µε τίτλο "Κατασκευή κλειστού χώρου εκδηλώσεων" 
ποσού 70.000,00 € κατά 40.000,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 02.15.7311.001 ποσού 
70.000,00 € θα µειωθεί συνολικά κατά 40.000,00 € και θα ανέλθει στο ποσό των 
30.000,00 €.  

2. Μείωση του Κ.Α. 02.15.7311.002 µε τίτλο "Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου" ποσού 
70.000,00 € κατά 51.000,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 02.15.7311.002 ποσού 
70.000,00 € θα µειωθεί συνολικά κατά 51.000,00 € και θα ανέλθει στο ποσό των 
19.000,00 €.  

3.   Μείωση του Κ.Α. 02.15.7311.003 µε τίτλο "Κατασκευή κολυµβητηρίου" ποσού 44.800,00 € 
κατά 30.000,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 02.15.7311.003 ποσού 44.800,00 € θα 
µειωθεί συνολικά κατά 30.000,00 € και θα ανέλθει στο ποσό των 14.800,00 €. 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 

Το αποθεµατικό που υφίσταται είναι 90.500,00 €. Αυτό θα αυξηθεί κατά 121.000,00 € που θα 
προέλθουν από τους Κ.Α. 02.15.7311.001, 02.15.7311.002 και 02.15.7311.003 των εξόδων. 
Μετά τα πιο πάνω το αποθεµατικό θα διαµορφωθεί στα 211.500,00 €. 
 

 
 
Ως προς τα έσοδα: 

 Ως προς τα έξοδα: 
 

Ως προς τα έξοδα: 
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1. Αύξηση του Κ.Α. 02.00.6222.001 µε τίτλο "Τηλεγραφικά τηλεφωνικά τέλη εσωτερικού" 

ποσού 10.000,00 € κατά 10.000,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 
02.00.6222.001 ποσού 10.000,00 € θα αυξηθεί συνολικά κατά 10.000,00 € και θα ανέλθει 
στο ποσό των 20.000,00 €. 

2. Αύξηση του Κ.Α. 02.10.6271.001 µε τίτλο "Ύδρευση κτιρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων" ποσού 8.000,00 € κατά 10.000,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 
02.10.6271.001 ποσού 8.000,00 € θα αυξηθεί συνολικά κατά 10.000,00 € και θα ανέλθει 
στο ποσό των 18.000,00 €. 

3. Αύξηση του Κ.Α. 02.10.6273.001 µε τίτλο "Φωτισµός και κίνηση µε ηλεκτροφωτισµό ή 
φυσικό αέριο κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων" ποσού 55.000,00 € κατά 20.000,00 
€. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 02.10.6273.001 ποσού 55.000,00 € θα αυξηθεί συνολικά 
κατά 20.000,00 € και θα ανέλθει στο ποσό των 75.000,00 €. 

4. Αύξηση του Κ.Α. 02.15.6011.004 µε τίτλο "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων δράσης 
κοινωνικών υπηρεσιών" ποσού 150.000,00 € κατά 20.000,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο 
Κ.Α. 02.15.6011.004 ποσού 150.000,00 € θα αυξηθεί συνολικά κατά 20.000,00 € και θα 
ανέλθει στο ποσό των 170.000,00 €.  

5. Αύξηση του Κ.Α. 02.15.6471.001 µε τίτλο "Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά 
θεάµατα" ποσού 300.000,00 € κατά 50.000,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 
02.15.6471.001 ποσού 300.000,00 € θα αυξηθεί συνολικά κατά 50.000,00 € και θα 
ανέλθει στο ποσό των 350.000,00 €.  

6. Αύξηση του Κ.Α. 02.15.6472.002 µε τίτλο "Συµµετοχή για χρήση αθλητικών 
εγκαταστάσεων ΟΑΚΑ" ποσού 7.000,00 € κατά 11.000,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο 
Κ.Α. 02.15.6472.002 ποσού 7.000,00 € θα αυξηθεί συνολικά κατά 11.000,00 € και θα 
ανέλθει στο ποσό των 18.000,00 €.  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 

Το αποθεµατικό που υφίσταται είναι 211.500,00 €. Αυτό θα µειωθεί κατά 121.000,00 € που θα 
µεταφερθούν στους Κ.Α. 02.00.6222.001, 02.10.6271.001, 02.10.6273.001, 02.15.6011.004, 
02.15.6471.001 και 02.15.6472.002 των εξόδων. Μετά τα πιο πάνω το αποθεµατικό θα 
διαµορφωθεί στα 90.500,00 €. 
 

Το ∆.Σ. αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και µετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη ότι 
επιβάλλεται η τροποποίηση της υφιστάµενης τάξης του προϋπολογισµού έχοντας υπόψη του τις 
διατάξεις των άρθρων 103, 161, 236, 240 του ν. 3463/06 και του άρ 8 του Β.∆. 54677/17.5.59. 
 
 

Αποφασίζει οµόφωνα 
 

 

Τροποποιεί τον προϋπολογισµό του Νοµικού Προσώπου ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ οικ. έτους 2011, 

βάσει των διατάξεων των άρθρων 103, 161, 236, 240 του ν. 3463/06 και του άρ 8 του 

Β.∆. 54677/17.5.59 όπως αυτά ισχύουν σήµερα. 

 
 

1.   Μειώνει τον Κ.Α. 06.00.0611.001 µε τίτλο "Τακτική Επιχορήγηση προς το Νοµικό 
Πρόσωπο από ∆ήµο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος" ποσού 5.945.300,00 € κατά 165.738,93 
€. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 02.00.0611.001 ποσού 5.945.300,00 € θα µειώνεται 
συνολικά κατά 165.738,93 € και ανέρχεται στο ποσό των 5.779.561,07 €.  

2.   Αυξάνει τον Κ.Α. 06.00.1411.001 µε τίτλο "Προϊόν δωρεάς" ποσού 2.000,00 € κατά 
58.000,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 06.00.1411.001 ποσού 2.000,00 € αυξάνεται 

 
 Ως προς τα έσοδα: 
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συνολικά κατά 58.000,00 € και ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 €, όσο αναµένεται να 

εισπραχθεί. 
3.   Αυξάνει τον Κ.Α. 06.00.5111.001 µε τίτλο "Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά 

έσοδα" ποσού 135.305,35 € κατά 117.064,66 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 
06.00.5111.001 ποσού 135.305,35 € αυξάνεται συνολικά κατά 117.064,66 € και ανέρχεται 
στο ποσό των 252.370,01 €, όσο και έχει εισπραχθεί. 

4.  Μειώνει τον Κ.Α. 06.00.5121.001 µε τίτλο "Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα 
ανειδίκευτα έσοδα" ποσού 29.012,56 € κατά 14.940,73 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 
06.00.5121.001 ποσού 29.012,56 € µειώνεται συνολικά κατά 14.940,73 € και ανέρχεται 
στο ποσό των 14.071,83 €, όσο και έχει εισπραχθεί.  

5.  Αυξάνει τον Κ.Α. 06.00.5121.002 µε τίτλο "Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα 
ειδικευµένα έσοδα" ποσού 1.000,00 € κατά 5.615,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 
06.00.5121.002 ποσού 1.000,00 € αυξάνεται συνολικά κατά 5.615,00 € και ανέρχεται στο 
ποσό των 6.615,00 €, όσο και έχει εισπραχθεί. 

6.  Αυξάνει τον Κ.Α. 06.00.5121.003 µε τίτλο "Χρηµατικό υπόλοιπο που βρίσκεται στην 
Ταµειακή Υπηρεσία προερχόµενο από εφ’  άπαξ αποζηµίωση ν. 103/75" ποσού 0,00 € 
κατά 16.749,19 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 06.00.5121.003 ποσού 0,00 € αυξάνεται 
συνολικά κατά 16.749,19 € και ανέρχεται στο ποσό των 16.749,19 €, όσο και έχει 
εισπραχθεί. 

 

1. Μειώνει τον Κ.Α. 02.15.7311.001 µε τίτλο "Κατασκευή κλειστού χώρου εκδηλώσεων" 
ποσού 70.000,00 € κατά 40.000,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 02.15.7311.001 ποσού 
70.000,00 € µειώνεται συνολικά κατά 40.000,00 € και ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 
€.  

2. Μειώνει τον Κ.Α. 02.15.7311.002 µε τίτλο "Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου" ποσού 
70.000,00 € κατά 51.000,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 02.15.7311.002 ποσού 
70.000,00 € µειώνεται συνολικά κατά 51.000,00 € και ανέρχεται στο ποσό των 19.000,00 
€.  

3.   Μειώνει τον Κ.Α. 02.15.7311.003 µε τίτλο "Κατασκευή κολυµβητηρίου" ποσού 44.800,00 € 
κατά 30.000,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 02.15.7311.003 ποσού 44.800,00 € 
µειώνεται συνολικά κατά 30.000,00 € και ανέρχεται στο ποσό των 14.800,00 €. 

 
 
 
 
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 

Το αποθεµατικό που υφίσταται είναι 90.500,00 €. Αυτό αυξάνεται κατά 121.000,00 € που 
προέρχονται από τους Κ.Α. 02.15.7311.001, 02.15.7311.002 και 02.15.7311.003 των εξόδων. 
Μετά τα πιο πάνω το αποθεµατικό διαµορφώνεται στα 211.500,00 €. 
 

1. Αυξάνει τον Κ.Α. 02.00.6222.001 µε τίτλο "Τηλεγραφικά τηλεφωνικά τέλη εσωτερικού" 
ποσού 10.000,00 € κατά 10.000,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 02.00.6222.001 ποσού 
10.000,00 € αυξάνεται συνολικά κατά 10.000,00 € και ανέρχεται στο ποσό των 
20.000,00 €. 

2. Αυξάνει τον Κ.Α. 02.10.6271.001 µε τίτλο "Ύδρευση κτιρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων" ποσού 8.000,00 € κατά 10.000,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 
02.10.6271.001 ποσού 8.000,00 € αυξάνεται συνολικά κατά 10.000,00 € και ανέρχεται 
στο ποσό των 18.000,00 €. 

3. Αυξάνει τον Κ.Α. 02.10.6273.001 µε τίτλο "Φωτισµός και κίνηση µε ηλεκτροφωτισµό ή 
φυσικό αέριο κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων" ποσού 55.000,00 € κατά 20.000,00 

 Ως προς τα έξοδα: 
 

Ως προς τα έξοδα: 
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€. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 02.10.6273.001 ποσού 55.000,00 € αυξάνεται συνολικά 

κατά 20.000,00 € και ανέρχεται στο ποσό των 75.000,00 €. 
4. Αυξάνει τον Κ.Α. 02.15.6011.004 µε τίτλο "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων δράσης 

κοινωνικών υπηρεσιών" ποσού 150.000,00 € κατά 20.000,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο 
Κ.Α. 02.15.6011.004 ποσού 150.000,00 € αυξάνεται συνολικά κατά 20.000,00 € και 
ανέρχεται στο ποσό των 170.000,00 €.  

5. Αυξάνει τον Κ.Α. 02.15.6471.001 µε τίτλο "Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά 
θεάµατα" ποσού 300.000,00 € κατά 50.000,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 
02.15.6471.001 ποσού 300.000,00 € αυξάνεται συνολικά κατά 50.000,00 € και ανέρχεται 
στο ποσό των 350.000,00 €.  

6. Αυξάνει τον Κ.Α. 02.15.6472.002 µε τίτλο "Συµµετοχή για χρήση αθλητικών 
εγκαταστάσεων ΟΑΚΑ" ποσού 7.000,00 € κατά 11.000,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο 
Κ.Α. 02.15.6472.002 ποσού 7.000,00 € αυξάνεται συνολικά κατά 11.000,00 € και 
ανέρχεται στο ποσό των 18.000,00 €.  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 

Το αποθεµατικό που υφίσταται είναι 211.500,00 €. Αυτό µειώνεται κατά 121.000,00 € που 
µεταφέρονται στους Κ.Α. 02.00.6222.001, 02.10.6271.001, 02.10.6273.001, 02.15.6011.004, 
02.15.6471.001 και 02.15.6472.002 των εξόδων. Μετά τα πιο πάνω το αποθεµατικό 
διαµορφώνεται στα 90.500,00 €. 
 

Μετά τα πιο πάνω ο προϋπολογισµός διαµορφώνεται ως εξής: 
 

Σύνολο εσόδων 6.206.943,16 €  Σύνολο εξόδων 6.389.500,00 

Χρηµατικό υπόλοιπο 273.056,84 €  Αποθεµατικό 90.500,00 

Σύνολο  6.480.000,00 € Σύνολο 6.480.000,00 
 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 129/11 

 
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. Χ.Τοµπούλογλου αναφέρθηκε στο πρακτικό του Εν.Φορέα. Έθεσε ερωτήµατα 
για τα έσοδα, την δωρεά, τα έξοδα (κλειστός χώρος, γήπεδο ποδοσφαίρου, 
κολυµβητήριο) καθώς και για το αποθεµατικό. Επίσης για τις αποδοχές των τακτικών 
υπαλλήλων, τις επιδείξεις-δεξιώσεις. Θεωρεί ότι η διαχείριση του Ν.Π. γεννά 
ερωτηµατικά. 
Ο κ. Β.Βαλασσάς και ο κ. Σ.Πολίτης καταψηφίζουν. 
Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος αναφέρθηκε στις επιδείξεις. 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Ν.Παπανικολάου απάντησε για τη δωρεά και τις 
δραστηριότητες του Εν.Φορέα, για τις ∆ΕΚΟ, το πρόβληµα µε τις επωνυµίες και τις 
οφειλές της Φιλαρµονικής. 
Ο κ. Σ.Κόντος θεωρεί λογική της εξήγηση για τις επιδείξεις. 
Ο κ. Ι.Τοµπούλογλου µίλησε για τη λήψη δανείου για τη Φιλαρµονική (ΙΚΑ).Για το 
ίδιο θέµα ο κ.Ν.Παπανικολάου απάντησε για τη ρύθµιση των οφειλών στο ΙΚΑ. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
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• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 

Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι.Τοµπούλογλου, Σ.Γραµµένος, 
Χ.Κοπελούσος, Σ.Κοσκολέτος, Β.Βαλασσάς, Σ.Πολίτης και Κ.-Α.Μάλλιος. 

 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση και : 

• Την αριθ. 129/2011 απόφαση  του ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου. 
• Τις διατάξεις των άρθρων 234 παρ. 3 και 240 παρ. 2 του ∆.Κώδικα (Ν. 

3463/06) 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(22  ΥΠΕΡ, 8 ΚΑΤΑ )  
 
 

Εγκρίνει την 2η τροποποίηση Προϋπολογισµού του Ενιαίου Φορέα ∆ράσεων 
Πολιτισµού, Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2011, βάσει της υπ΄αρ. 
129/2011 διαβιβασθείσας Απόφασης του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου, ως εξής : 
 
Ως προς τα έσοδα : 

 
1.   Μειώνει τον Κ.Α. 06.00.0611.001 µε τίτλο "Τακτική Επιχορήγηση προς το Νοµικό 

Πρόσωπο από ∆ήµο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος" ποσού 5.945.300,00 € κατά 165.738,93 
€. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 02.00.0611.001 ποσού 5.945.300,00 € θα µειώνεται 
συνολικά κατά 165.738,93 € και ανέρχεται στο ποσό των 5.779.561,07 €.  

2.   Αυξάνει τον Κ.Α. 06.00.1411.001 µε τίτλο "Προϊόν δωρεάς" ποσού 2.000,00 € κατά 
58.000,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 06.00.1411.001 ποσού 2.000,00 € αυξάνεται 
συνολικά κατά 58.000,00 € και ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 €, όσο αναµένεται να 
εισπραχθεί. 

3.   Αυξάνει τον Κ.Α. 06.00.5111.001 µε τίτλο "Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά 
έσοδα" ποσού 135.305,35 € κατά 117.064,66 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 
06.00.5111.001 ποσού 135.305,35 € αυξάνεται συνολικά κατά 117.064,66 € και ανέρχεται 
στο ποσό των 252.370,01 €, όσο και έχει εισπραχθεί. 

4.  Μειώνει τον Κ.Α. 06.00.5121.001 µε τίτλο "Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα 
ανειδίκευτα έσοδα" ποσού 29.012,56 € κατά 14.940,73 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 
06.00.5121.001 ποσού 29.012,56 € µειώνεται συνολικά κατά 14.940,73 € και ανέρχεται 
στο ποσό των 14.071,83 €, όσο και έχει εισπραχθεί.  

5.  Αυξάνει τον Κ.Α. 06.00.5121.002 µε τίτλο "Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα 
ειδικευµένα έσοδα" ποσού 1.000,00 € κατά 5.615,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 
06.00.5121.002 ποσού 1.000,00 € αυξάνεται συνολικά κατά 5.615,00 € και ανέρχεται στο 
ποσό των 6.615,00 €, όσο και έχει εισπραχθεί. 

6.  Αυξάνει τον Κ.Α. 06.00.5121.003 µε τίτλο "Χρηµατικό υπόλοιπο που βρίσκεται στην 
Ταµειακή Υπηρεσία προερχόµενο από εφ’  άπαξ αποζηµίωση ν. 103/75" ποσού 0,00 € 
κατά 16.749,19 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 06.00.5121.003 ποσού 0,00 € αυξάνεται 
συνολικά κατά 16.749,19 € και ανέρχεται στο ποσό των 16.749,19 €, όσο και έχει 
εισπραχθεί. 

 

: 
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3. Μειώνει τον Κ.Α. 02.15.7311.001 µε τίτλο "Κατασκευή κλειστού χώρου εκδηλώσεων" 

ποσού 70.000,00 € κατά 40.000,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 02.15.7311.001 ποσού 
70.000,00 € µειώνεται συνολικά κατά 40.000,00 € και ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 
€.  

4. Μειώνει τον Κ.Α. 02.15.7311.002 µε τίτλο "Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου" ποσού 
70.000,00 € κατά 51.000,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 02.15.7311.002 ποσού 
70.000,00 € µειώνεται συνολικά κατά 51.000,00 € και ανέρχεται στο ποσό των 19.000,00 
€.  

3.   Μειώνει τον Κ.Α. 02.15.7311.003 µε τίτλο "Κατασκευή κολυµβητηρίου" ποσού 44.800,00 € 
κατά 30.000,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 02.15.7311.003 ποσού 44.800,00 € 
µειώνεται συνολικά κατά 30.000,00 € και ανέρχεται στο ποσό των 14.800,00 €. 

 
 
 
 
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 

Το αποθεµατικό που υφίσταται είναι 90.500,00 €. Αυτό αυξάνεται κατά 121.000,00 € που 
προέρχονται από τους Κ.Α. 02.15.7311.001, 02.15.7311.002 και 02.15.7311.003 των εξόδων. 
Μετά τα πιο πάνω το αποθεµατικό διαµορφώνεται στα 211.500,00 €. 
 

7. Αυξάνει τον Κ.Α. 02.00.6222.001 µε τίτλο "Τηλεγραφικά τηλεφωνικά τέλη εσωτερικού" 
ποσού 10.000,00 € κατά 10.000,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 02.00.6222.001 ποσού 
10.000,00 € αυξάνεται συνολικά κατά 10.000,00 € και ανέρχεται στο ποσό των 
20.000,00 €. 

8. Αυξάνει τον Κ.Α. 02.10.6271.001 µε τίτλο "Ύδρευση κτιρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων" ποσού 8.000,00 € κατά 10.000,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 
02.10.6271.001 ποσού 8.000,00 € αυξάνεται συνολικά κατά 10.000,00 € και ανέρχεται 
στο ποσό των 18.000,00 €. 

9. Αυξάνει τον Κ.Α. 02.10.6273.001 µε τίτλο "Φωτισµός και κίνηση µε ηλεκτροφωτισµό ή 
φυσικό αέριο κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων" ποσού 55.000,00 € κατά 20.000,00 
€. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 02.10.6273.001 ποσού 55.000,00 € αυξάνεται συνολικά 
κατά 20.000,00 € και ανέρχεται στο ποσό των 75.000,00 €. 

10. Αυξάνει τον Κ.Α. 02.15.6011.004 µε τίτλο "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων δράσης 
κοινωνικών υπηρεσιών" ποσού 150.000,00 € κατά 20.000,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο 
Κ.Α. 02.15.6011.004 ποσού 150.000,00 € αυξάνεται συνολικά κατά 20.000,00 € και 
ανέρχεται στο ποσό των 170.000,00 €.  

11. Αυξάνει τον Κ.Α. 02.15.6471.001 µε τίτλο "Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά 
θεάµατα" ποσού 300.000,00 € κατά 50.000,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο Κ.Α. 
02.15.6471.001 ποσού 300.000,00 € αυξάνεται συνολικά κατά 50.000,00 € και ανέρχεται 
στο ποσό των 350.000,00 €.  

12. Αυξάνει τον Κ.Α. 02.15.6472.002 µε τίτλο "Συµµετοχή για χρήση αθλητικών 
εγκαταστάσεων ΟΑΚΑ" ποσού 7.000,00 € κατά 11.000,00 €. Ώστε µετά από αυτά ο 
Κ.Α. 02.15.6472.002 ποσού 7.000,00 € αυξάνεται συνολικά κατά 11.000,00 € και 
ανέρχεται στο ποσό των 18.000,00 €.  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 

Το αποθεµατικό που υφίσταται είναι 211.500,00 €. Αυτό µειώνεται κατά 121.000,00 € που 
µεταφέρονται στους Κ.Α. 02.00.6222.001, 02.10.6271.001, 02.10.6273.001, 02.15.6011.004, 
02.15.6471.001 και 02.15.6472.002 των εξόδων. Μετά τα πιο πάνω το αποθεµατικό 
διαµορφώνεται στα 90.500,00 €. 
 

Ως προς τα έξοδα: 
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Μετά τα πιο πάνω ο προϋπολογισµός διαµορφώνεται ως εξής: 
 

Σύνολο εσόδων 6.206.943,16 €  Σύνολο εξόδων 6.389.500,00 

Χρηµατικό υπόλοιπο 273.056,84 €  Αποθεµατικό 90.500,00 

Σύνολο  6.480.000,00 € Σύνολο 6.480.000,00 
 

 
 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   227/2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

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

   

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 
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 
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Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Βαλασσάς Βεργής 
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 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Ενιαίος Φορέας ∆ράσεων Πολιτισµού, Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, 
Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας. 
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