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ΘΕΜΑ: «Έγκριση τροποποίησης καταστατικού Π.Π.Ι.Ε.∆., βάσει της αριθ. 
32/2011 απόφασης του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου». 
  
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     

 
 
 
 
 
 
 

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: 229/ 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 13815/8.12.2011 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες:  
Τηλ.: 213-2049028-29, 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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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 
Καραβίας Γεώργιος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
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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 8ο  

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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8ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση τόσο το αριθ. πρωτ. 442/10-11-2011 διαβιβαστικό έγγραφο του Π.Π.Ι.Ε.∆., όσο 
και την υπ΄αρ. 32/2011 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. 32/11 απόφαση ∆.Σ. του Π.Π.Ι.Ε.∆., που ελήφθη στο 
∆.Σ. της 29/9/2011 και παρακαλούµε να την εισάγετε στο ∆.Σ. για έγκριση. 
 
 
ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:  7/2011                                              

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  32/2011          

 
 

ΘΕΜΑ: "Τροποποίηση καταστατικού Π.Π.Ι.Ε.∆." 
                  
                                                               

Σήµερα  στις 29/09/2011  ηµέρα Πέµπτη και  ώρα 19.00 µ.µ., συνήλθε το  
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Π.Π.Ι.Ε.∆. ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος σε τακτική 
συνεδρίαση ύστερα από την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 375/11 πρόσκληση της κ. Προέδρου 
που δόθηκε  σε όλα τα µέλη σύµφωνα µε τα άρθρα 240,227 παρ. 5,234,235,236 
παρ. 1 και 3,79,146,95,96,97,100 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06). 
 

∆ιαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, καθώς παρευρέθησαν τα οκτώ από τα 
έντεκα τακτικά µέλη και ένα από τα αναπληρωµατικά, σε αναπλήρωση του 
∆ηµητρίου Αυγέρη, ο οποίος δήλωσε εγκαίρως ότι αδυνατεί να παρευρεθεί. (Το ∆.Σ. 
είναι ενδεκαµελές συµπεριλαµβανοµένου ενός εκπροσώπου των εργαζοµένων του 
Ιδρύµατος). Τα πρακτικά κατέγραψε η πρακτικογράφος του ∆.Σ. και µόνιµος 
υπάλληλος του Π.Π.Ι.Ε.∆. (βάσει της υπ' αριθµ. 26/2010 απόφασης του Προέδρου 
του Π.Π.Ι.Ε.∆), Λευκοθέα Στεργίου κλάδου ∆Ε' ∆ιοικητικού, βαθµός ∆'. 
 
Παρόντες                                                                       Απόντες 

                                                                    
∆ηµήτριος Κανταρέλης, Αντιπρόεδρος    Ευτυχία Γαϊτανά - Αποστολάκη, Πρόεδρος                               
Ευτυχία Παπαλουκά                                          Αυγέρης ∆ηµήτριος 
Όλγα Καλαντζή              
Αικατερίνη Καραγεώργου                              
Κασσιανή Ελευθεριάδου   
Χρήστος Κοπελούσος                                          
Γεώργιος Καβάγιας                                           
Μαρία Σηµητζόγλου                                                    
Θεοδώρα Γκανά                                                                                                            
Ειρήνη Σιµιγδαλά (αναπληρωµατικό µέλος, σε αναπλήρωση τακτικού)  
                                           
  

 
Ο κ. Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε τη 

συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
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ΘΕΜΑ 5ο  
 
 Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. αναφερόµενος  στο 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:  
 
 Κατόπιν της συγχώνευσης, σύµφωνα µε το άρθ. 1 & 283 του Ν. 3852/10, 
των δύο πρώην δήµων Αττικής, ήτοι του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας και του ∆ήµου 
Νέας Χαλκηδόνας, σε έναν ενιαίο δήµο µε την επωνυµία «∆ήµος Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος», κρίνεται αναγκαία η λήψη απόφασης σχετικά µε την τροποποίηση του 
καταστατικού σύστασης του δηµοτικού Ιδρύµατος του πρώην ∆ήµου Νέας 
Φιλαδέλφειας, µε την επωνυµία «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ» (Π.Π.Ι.Ε.∆.) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ υπό τον τίτλο «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ», και συγκεκριµένα του 
Π∆/τος της 1-9-97 που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. ΦΕΚ 811/Β/8-9-97 και την αλλαγή 
της επωνυµίας του, σε όποιο πεδίο αναγράφεται, σε  «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
Ι∆ΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ» (Π.Π.Ι.Ε.∆.) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ υπό τον τίτλο «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ» και 
της αντίστοιχης αλλαγής της επωνυµίας που φέρει η σφραγίδα του Ιδρύµατος, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
 Ειδικότερα, προτείνεται η τροποποίηση των κατωτέρω άρθρων του από 
1-9-97 Π∆/τος ως εξής: 
 

α) το άρθ. 1 του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύµατος τροποποιείται ως 
εξής: 
«Συνιστάται στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος του νοµού Αττικής 
∆ηµοτικό Ίδρυµα µε την επωνυµία «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.∆.) υπό τον τίτλο:»ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ» 

β) το άρθ. 3 του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύµατος τροποποιείται ως 
εξής: 
«Η σφραγίδα του δηµοτικού Ιδρύµατος είναι στρογγυλή και αναγράφει 
περιµετρικά τις λέξεις: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.∆.) ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος «ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ» και στο µέσο αυτής την έδρα και το έτος της σύστασής του 
(1997). Έχει δε και σηµαία (περιγραφή: Με την παράσταση του Μνηµείου 
Μικρασιατών που παριστάνει φιγούρες Μικρασιατών Προσφύγων. Επωνυµία 
του ∆ηµοτικού Ιδρύµατος θα είναι: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ «και υπό τον τίτλο «ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ» και µε διακριτικό έµβληµα τον ΑΤΤΑΛΟ τον ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΟ». 
 γ) το άρθ. 4 παρ. 2α του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύµατος 
τροποποιείται ως εξής: 
ΙΙ α) «το ποσό των 58.694,00 ευρώ που εισφέρει σε αυτό, ως καθολικός 
διάδοχος του ιδρυτή ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας, ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος, ως αναπαλλοτρίωτο κεφάλαιο διαρκούς κατάθεσης, τα έσοδα του 
οποίου διατίθενται για την εκπλήρωση του σκοπού του Ιδρύµατος». 
 Οι υπόλοιπες υποπαράγραφοι της εν λόγω υποπαραγράφου του άρθρου 4 
παραµένουν ως έχουν. 
δ) το άρθ. 4, παρ. 3, περ. α, β & δ του ως άνω καταστατικού σύστασης του 
Ιδρύµατος τροποποιείται ως εξής: 
α) «Η ετήσια τακτική οικονοµική ενίσχυση από το ∆ήµο Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος». 
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β) «Επιχορηγήσεις από το Κράτος, από το ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, 
Οργανισµούς ∆ηµόσιους ή Ιδιωτικούς, ∆ήµους ή Κοινότητες, εταιρείες ∆ηµοσίου 
ή Ιδιωτικού τοµέα, φορείς, Τράπεζες, οργανώσεις, Εκκλησία, ιδιώτες». 
δ) «∆ωρεές από οποιαδήποτε πηγή του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε σε 
ακίνητη ή κινητή περιουσία όπως και πάσης φύσεως οικονοµικές ενισχύσεις των 
εν παραγράφω (α) και (β) αναφεροµένων.  
 Το Ίδρυµα αναγράφει ως δωρητές τους προσφέροντες ενθυµήµατα 
παντοειδών αντικειµένων και χρηµατικά ποσά, ως ευεργέτες δε τους 
προσφέροντες 2.934,70 ευρώ και άνω. 
 Οι ανωτέρω ∆ωρητές και Ευεργέτες αναγράφονται στην κατ’ έτος 
δηµοσιευµένη έκθεση των πεπραγµένων του Ιδρύµατος». 
Οι υπόλοιπες υποπαράγραφοι της εν λόγω παραγράφου του άρθρου 4 
παραµένουν ως έχουν. 
ε) το άρθ. 6, παρ. 2, περ. γ του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύµατος 
τροποποιείται ως εξής: 
γ) «Έξι (6) δηµότες ή µη (π.χ. κάτοικοι) του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος 
που έχουν ανάλογη κοινωνική δράση σε σχέση µε πρόσφυγες, τέκνα 
προσφύγων, άνθρωποι γραµµάτων, τεχνών, καλλιτέχνες, επιστήµονες και λοιποί 
πολίτες που έχουν επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον». 
Οι υπόλοιπες υποπαράγραφοι της εν λόγω παραγράφου του άρθρου 4 
παραµένουν ως έχουν. 
στ) το άρθ. 6, παρ. 3 (α’ παράγραφος) του ως άνω καταστατικού σύστασης του 
Ιδρύµατος τροποποιείται ως εξής: 
«Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απαιτείται να είναι Έλληνες πολίτες, 
δηµότες ή και κάτοικοι του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος». 
Τα υπόλοιπα της παρούσας παραγράφου του άρθ. 6 παραµένουν ως έχουν.  
ζ) το άρθ. 7 του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύµατος τροποποιείται ως 
εξής: 
«Το παρόν δηµοτικό ίδρυµα καταργείται µε τον ίδιο τρόπο που συστάθηκε και η 
περιουσία του περιέρχεται στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος που το 
συνέστησε. Τις ιδιωτικές περιουσίες που έχουν περιέλθει στο ίδρυµα µε πράξεις 
εν ζωή ή αιτία θανάτου, εξακολουθεί να διαθέτει ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος ειδικά και αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν, 
µε την επιφύλαξη και των δ/ξεων που αφορούν την επωφελέστερη αξιοποίηση ή 
διάθεση του περιουσιακού στοιχείου που έχει καταληφθεί ή δωριθεί για τον ίδιο ή 
άλλο κοινωφελή σκοπό. 
 Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγµατος». 
 
Όλα τα υπόλοιπα άρθρα του παρόντος καταστατικού σύστασης παραµένουν ως 
έχουν. 
 
 
Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, ο 

Αντιπρόεδρος κάλεσε το ∆.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού µελέτησε προσεκτικά  τα παραπάνω: 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Εγκρίνει την τροποποίηση του καταστατικού σύστασης του δηµοτικού 
Ιδρύµατος του πρώην ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας, µε την επωνυµία «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ» (Π.Π.Ι.Ε.∆.) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
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ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ υπό τον τίτλο «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ», και 
συγκεκριµένα του Π∆/τος της 1-9-97 που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. ΦΕΚ 811/Β/8-
9-97 και την αλλαγή της επωνυµίας του, σε όποιο πεδίο αναγράφεται, σε  
«ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ» 
(Π.Π.Ι.Ε.∆.) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ υπό τον τίτλο 
«ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ» και της αντίστοιχης αλλαγής της επωνυµίας που φέρει 
η σφραγίδα του Ιδρύµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 
 
 Ειδικότερα, εγκρίνεται η τροποποίηση των κατωτέρω άρθρων του από 1-
9-97 Π∆/τος ως εξής: 

 
α) το άρθ. 1 του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύµατος τροποποιείται ως 
εξής: 
«Συνιστάται στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος του νοµού Αττικής 
∆ηµοτικό Ίδρυµα µε την επωνυµία «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.∆.) υπό τον τίτλο:»ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ» 

β) το άρθ. 3 του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύµατος τροποποιείται ως 
εξής: 
«Η σφραγίδα του δηµοτικού Ιδρύµατος είναι στρογγυλή και αναγράφει 
περιµετρικά τις λέξεις: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.∆.) ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος «ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ» και στο µέσο αυτής την έδρα και το έτος της σύστασής του 
(1997). Έχει δε και σηµαία (περιγραφή: Με την παράσταση του Μνηµείου 
Μικρασιατών που παριστάνει φιγούρες Μικρασιατών Προσφύγων. Επωνυµία 
του ∆ηµοτικού Ιδρύµατος θα είναι: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ «και υπό τον τίτλο «ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ» και µε διακριτικό έµβληµα τον ΑΤΤΑΛΟ τον ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΟ». 
 γ) το άρθ. 4 παρ. 2α του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύµατος 
τροποποιείται ως εξής: 
ΙΙ α) «το ποσό των 58.694,00 ευρώ που εισφέρει σε αυτό, ως καθολικός 
διάδοχος του ιδρυτή ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας, ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος, ως αναπαλλοτρίωτο κεφάλαιο διαρκούς κατάθεσης, τα έσοδα του 
οποίου διατίθενται για την εκπλήρωση του σκοπού του Ιδρύµατος». 
 Οι υπόλοιπες υποπαράγραφοι της εν λόγω υποπαραγράφου του άρθρου 4 
παραµένουν ως έχουν. 
δ) το άρθ. 4, παρ. 3, περ. α, β & δ του ως άνω καταστατικού σύστασης του 
Ιδρύµατος τροποποιείται ως εξής: 
α) «Η ετήσια τακτική οικονοµική ενίσχυση από το ∆ήµο Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος». 
β) «Επιχορηγήσεις από το Κράτος, από το ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, 
Οργανισµούς ∆ηµόσιους ή Ιδιωτικούς, ∆ήµους ή Κοινότητες, εταιρείες ∆ηµοσίου 
ή Ιδιωτικού τοµέα, φορείς, Τράπεζες, οργανώσεις, Εκκλησία, ιδιώτες». 
δ) «∆ωρεές από οποιαδήποτε πηγή του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε σε 
ακίνητη ή κινητή περιουσία όπως και πάσης φύσεως οικονοµικές ενισχύσεις των 
εν παραγράφω (α) και (β) αναφεροµένων.  
 Το Ίδρυµα αναγράφει ως δωρητές τους προσφέροντες ενθυµήµατα 
παντοειδών αντικειµένων και χρηµατικά ποσά, ως ευεργέτες δε τους 
προσφέροντες 2.934,70 ευρώ και άνω. 
 Οι ανωτέρω ∆ωρητές και Ευεργέτες αναγράφονται στην κατ’ έτος 
δηµοσιευµένη έκθεση των πεπραγµένων του Ιδρύµατος». 
Οι υπόλοιπες υποπαράγραφοι της εν λόγω παραγράφου του άρθρου 4 
παραµένουν ως έχουν. 
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ε) το άρθ. 6, παρ. 2, περ. γ του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύµατος 
τροποποιείται ως εξής: 
γ) «Έξι (6) δηµότες ή µη (π.χ. κάτοικοι) του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος 
που έχουν ανάλογη κοινωνική δράση σε σχέση µε πρόσφυγες, τέκνα 
προσφύγων, άνθρωποι γραµµάτων, τεχνών, καλλιτέχνες, επιστήµονες και λοιποί 
πολίτες που έχουν επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον». 
Οι υπόλοιπες υποπαράγραφοι της εν λόγω παραγράφου του άρθρου 4 
παραµένουν ως έχουν. 
στ) το άρθ. 6, παρ. 3 (α’ παράγραφος) του ως άνω καταστατικού σύστασης του 
Ιδρύµατος τροποποιείται ως εξής: 
«Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απαιτείται να είναι Έλληνες πολίτες, 
δηµότες ή και κάτοικοι του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος». 
Τα υπόλοιπα της παρούσας παραγράφου του άρθ. 6 παραµένουν ως έχουν.  
ζ) το άρθ. 7 του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύµατος τροποποιείται ως 
εξής: 
«Το παρόν δηµοτικό ίδρυµα καταργείται µε τον ίδιο τρόπο που συστάθηκε και η 
περιουσία του περιέρχεται στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος που το 
συνέστησε. Τις ιδιωτικές περιουσίες που έχουν περιέλθει στο ίδρυµα µε πράξεις 
εν ζωή ή αιτία θανάτου, εξακολουθεί να διαθέτει ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος ειδικά και αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν, 
µε την επιφύλαξη και των δ/ξεων που αφορούν την επωφελέστερη αξιοποίηση ή 
διάθεση του περιουσιακού στοιχείου που έχει καταληφθεί ή δωριθεί για τον ίδιο ή 
άλλο κοινωφελή σκοπό. 
 Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγµατος». 
 
Όλα τα υπόλοιπα άρθρα του παρόντος καταστατικού σύστασης παραµένουν ως 
έχουν. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 32/11 

 
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. ∆.Κανταρέλης έδωσε διευκρινίσεις για την απόφαση του Π.Π.Ι.Ε.∆..  
Ο κ. Χ.Κοπελούσος τοποθετήθηκε για τη νοµιµότητα λήψης της απόφασης. 
Η κα Ε.Παπαλουκά για την απουσία της στη Συνεδρίαση και για γνωµοδότηση της 
Νοµικής Υπηρεσίας. 
Ο κ. Σ.Κοσκολέτος ρώτησε για την επιβάρυνση των συλλόγων που χρησιµοποιούν για 
εκδηλώσεις το χώρο και για το υπόδειγµα Υ.∆. για την παραχώρηση αυτών. Ο κ. 
∆.Κανταρέλης διευκρίνισε ότι το τίµηµα πληρώνεται από τους συλλόγους ως δωρελά 
ή χορηγία. 
 
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 και Σ.Πολίτης. 

 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
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• Την αριθ. 32/2011 απόφαση  του ∆.Σ. του Π.Π.Ι.Ε.∆.. 
• Τις διατάξεις των άρθρων 226 και 234 του Ν. 3463/06 (∆.Κώδικας) 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(28  ΥΠΕΡ, 2 ΚΑΤΑ)  
 
 

 Εγκρίνει την τροποποίηση του καταστατικού σύστασης του δηµοτικού 
Ιδρύµατος του πρώην ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας, µε την επωνυµία «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ» (Π.Π.Ι.Ε.∆.) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ υπό τον τίτλο «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ», και συγκεκριµένα 
του Π∆/τος της 1-9-97 που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. ΦΕΚ 811/Β/8-9-97 και την 
αλλαγή της επωνυµίας του, σε όποιο πεδίο αναγράφεται, σε  «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ» (Π.Π.Ι.Ε.∆.) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ υπό τον τίτλο «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ» και 
της αντίστοιχης αλλαγής της επωνυµίας που φέρει η σφραγίδα του Ιδρύµατος, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
 Ειδικότερα, εγκρίνεται η τροποποίηση των κατωτέρω άρθρων του από 1-
9-97 Π∆/τος ως εξής: 

 
α) το άρθ. 1 του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύµατος τροποποιείται 
ως εξής: 
«Συνιστάται στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος του νοµού Αττικής 
∆ηµοτικό Ίδρυµα µε την επωνυµία «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.∆.) υπό τον τίτλο:»ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ» 

β) το άρθ. 3 του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύµατος τροποποιείται 
ως εξής: 
«Η σφραγίδα του δηµοτικού Ιδρύµατος είναι στρογγυλή και αναγράφει 
περιµετρικά τις λέξεις: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.∆.) ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος «ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ» και στο µέσο αυτής την έδρα και το έτος της σύστασής του 
(1997). Έχει δε και σηµαία (περιγραφή: Με την παράσταση του Μνηµείου 
Μικρασιατών που παριστάνει φιγούρες Μικρασιατών Προσφύγων. Επωνυµία του 
∆ηµοτικού Ιδρύµατος θα είναι: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ «και υπό τον τίτλο «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ» 
και µε διακριτικό έµβληµα τον ΑΤΤΑΛΟ τον ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΟ». 
 γ) το άρθ. 4 παρ. 2α του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύµατος 
τροποποιείται ως εξής: 
ΙΙ α) «το ποσό των 58.694,00 ευρώ που εισφέρει σε αυτό, ως καθολικός 
διάδοχος του ιδρυτή ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας, ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος, ως αναπαλλοτρίωτο κεφάλαιο διαρκούς κατάθεσης, τα έσοδα του 
οποίου διατίθενται για την εκπλήρωση του σκοπού του Ιδρύµατος». 
 Οι υπόλοιπες υποπαράγραφοι της εν λόγω υποπαραγράφου του άρθρου 4 
παραµένουν ως έχουν. 
δ) το άρθ. 4, παρ. 3, περ. α, β & δ του ως άνω καταστατικού σύστασης του 
Ιδρύµατος τροποποιείται ως εξής: 
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α) «Η ετήσια τακτική οικονοµική ενίσχυση από το ∆ήµο Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος». 
β) «Επιχορηγήσεις από το Κράτος, από το ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, 
Οργανισµούς ∆ηµόσιους ή Ιδιωτικούς, ∆ήµους ή Κοινότητες, εταιρείες ∆ηµοσίου 
ή Ιδιωτικού τοµέα, φορείς, Τράπεζες, οργανώσεις, Εκκλησία, ιδιώτες». 
δ) «∆ωρεές από οποιαδήποτε πηγή του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε σε 
ακίνητη ή κινητή περιουσία όπως και πάσης φύσεως οικονοµικές ενισχύσεις των 
εν παραγράφω (α) και (β) αναφεροµένων.  
 Το Ίδρυµα αναγράφει ως δωρητές τους προσφέροντες ενθυµήµατα 
παντοειδών αντικειµένων και χρηµατικά ποσά, ως ευεργέτες δε τους 
προσφέροντες 2.934,70 ευρώ και άνω. 
 Οι ανωτέρω ∆ωρητές και Ευεργέτες αναγράφονται στην κατ’ έτος 
δηµοσιευµένη έκθεση των πεπραγµένων του Ιδρύµατος». 
Οι υπόλοιπες υποπαράγραφοι της εν λόγω παραγράφου του άρθρου 4 
παραµένουν ως έχουν. 
ε) το άρθ. 6, παρ. 2, περ. γ του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύµατος 
τροποποιείται ως εξής: 
γ) «Έξι (6) δηµότες ή µη (π.χ. κάτοικοι) του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος που έχουν ανάλογη κοινωνική δράση σε σχέση µε πρόσφυγες, 
τέκνα προσφύγων, άνθρωποι γραµµάτων, τεχνών, καλλιτέχνες, επιστήµονες και 
λοιποί πολίτες που έχουν επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον». 
Οι υπόλοιπες υποπαράγραφοι της εν λόγω παραγράφου του άρθρου 4 
παραµένουν ως έχουν. 
στ) το άρθ. 6, παρ. 3 (α’ παράγραφος) του ως άνω καταστατικού σύστασης του 
Ιδρύµατος τροποποιείται ως εξής: 
«Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απαιτείται να είναι Έλληνες πολίτες, 
δηµότες ή και κάτοικοι του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος». 
Τα υπόλοιπα της παρούσας παραγράφου του άρθ. 6 παραµένουν ως έχουν.  
ζ) το άρθ. 7 του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύµατος τροποποιείται 
ως εξής: 
«Το παρόν δηµοτικό ίδρυµα καταργείται µε τον ίδιο τρόπο που συστάθηκε και η 
περιουσία του περιέρχεται στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος που το 
συνέστησε. Τις ιδιωτικές περιουσίες που έχουν περιέλθει στο ίδρυµα µε πράξεις 
εν ζωή ή αιτία θανάτου, εξακολουθεί να διαθέτει ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος ειδικά και αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν, 
µε την επιφύλαξη και των δ/ξεων που αφορούν την επωφελέστερη αξιοποίηση ή 
διάθεση του περιουσιακού στοιχείου που έχει καταληφθεί ή δωριθεί για τον ίδιο 
ή άλλο κοινωφελή σκοπό. 
 Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
ανατίθεται η δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος». 
 
Όλα τα υπόλοιπα άρθρα του παρόντος καταστατικού σύστασης παραµένουν ως 
έχουν, όπως δηµοσιεύθηκαν στο Π∆ της 1-9-97 (ΦΕΚ 811/Β/8-9-97). 
 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   229/2011. 

 

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. 

 

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 

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 :  

- Π.Π.Ι.Ε.∆.. 
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