
 

 

 
 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

ΔΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

⎯⎯ 
 

   
Αρ. Απόφασης: 242/ 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 334 / 12-1-2012 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
   Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 
                        ⎯⎯ 
Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες:  
Τηλ.: 213-2049028-29 
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: pgretzelias@gmail.com

 ⎡
 
 
 
 
 
 
⎣

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 19.12.2011 
Συνεδρίασης Νο. 24/2011 του Δ.Σ. του 
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
εισήχθη το παρακάτω θέμα: 

 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση ψηφίσματος των απεργών-εργαζομένων στην 
Χαλυβουργική»  
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
Συνεδρίαση στnν αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας 
(Νικ. Τρυπιά 45), σήμερα στις 19.12.2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.30 μ.μ., 
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 14277/23/15.12.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. 
Πρόσκλησης 23/2011) του Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, 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 : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

mailto:pgretzelias@gmail.com


ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 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- 
ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
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: 
           
           
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ                                              
Γρετζελιάς Παντελής                 Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη  
Κανταρέλης Δημήτριος                      Βαλασσάς Βεργής 
Παπανίκα Αικατερίνη                                                                                             
Μπόβος Χαράλαμπος                      
Κότσιρας Παύλος                                                         
Παϊδας Αδαμάντιος                       
Χωρινός Ζαχαρίας                                                        
Σιμιγδαλά Ειρήνη  
Νικολόπουλος Φώτης                               
 Παπαλουκά Ευτυχία             
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Δημακόπουλος Χρήστος 
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
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 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσμά Σταυρούλα 
Γεωργαμλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούμα Δανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
   
    
Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Κυριακή Ναθαναήλ, ενώ ήταν απούσα η 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα  Δήμητρα 

Δερμανούτσου. 

 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη 

σημερινή Συνεδρίαση. 

 

• Οι κ.κ. Φ.Νικολόπουλος και Λ.Γεωργαμλής αποχώρησαν  από τη Συνεδρίαση κατά 

τη διάρκεια της συζήτησης επί του 3ου και μετά το τέλος της ψηφοφορίας επί του 

2ου θέματος της Η.Δ. αντιστοίχως. 

 

Ο 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 έδωσε 
το λόγο στην Δημοτική Σύμβουλο της μειοψηφίας κα Δ.Ε.Γκούμα, η οποία ανέγνωσε 
το ακόλουθο ψήφισμα:  
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Το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Χαλυβουργών στις 15.12.11 

Κάλεσμα – Ψήφισμα 

46η ΜΕΡΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 

Προς την εργατική τάξη, τον εργαζόμενο λαό 

Συνάδελφοι 

Οι απεργοί χαλυβουργοί χαιρετίζουμε όλους όσους πάλεψαν για την επιτυχία της 
24ωρης απεργίας που νέκρωσε όλο το Θριάσιο. 

Σφίγγουμε το χέρι στους εκατοντάδες εργάτες που έσπασαν το φόβο, απέργησαν για 
πρώτη φορά. 

Σφίγγουμε το χέρι στους συνάδελφους που αγωνίζονται για να μην περάσουν οι 
απολύσεις στο χώρο τους, η εκ περιτροπής εργασία, οι μειώσεις μισθών και η 
κατάργηση συλλογικών συμβάσεων, για να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους. 

Εδώ στο Θριάσιο, που χτυπά η καρδιά των βιομηχανικών εργατών, στείλαμε μήνυμα 
στους ιδιοκτήτες και τη μαύρη κυβέρνησή τους: Κάτω τα χέρια από τα δικαιώματα 
που κατακτήθηκαν με αίμα, δεν θα γίνουμε δούλοι στα εργοστάσια για τα κέρδη σας! 
Ο Μάνεσης και οι υπόλοιποι βιομήχανοι πήραν το μήνυμα. 

Οι χαλυβουργοί δεν είμαστε μόνοι στον αγώνα! Δεν έχουν μόνο μία φωτιά να 
σβήσουν! 

Έχουμε μαζί μας όλη την εργατική τάξη τους εργαζόμενους που καταλαβαίνουν ότι 
είναι αγώνας που τους αφορά. 

Αν κάνουμε πίσω, ανοίγουν διάπλατα οι πόρτες για να μη μείνει τίποτα όρθιο. Αν 
εδώ σπάσουν τα μούτρα τους, τίποτα δεν θα είναι ίδιο. Θα είναι μια μεγάλη νίκη για 
όλο το εργατικό κίνημα! 

Η στήριξη στους χαλυβουργούς δυναμώνει. Τόσες μέρες, ο λαός μας που υποφέρει 
στέκεται με πείσμα στο πλευρό μας. Παίρνει δύναμη από τον αγώνα μας και μας δίνει 
δύναμη μεγαλύτερη. Πίσω δεν κάνουμε! Έρχονται απολυμένοι εργάτες και μας 
ενισχύουν από την πενιχρή αποζημίωσή τους! Φτωχός λαός δίνει από το υστέρημά 
του, αλλά πιο πολύ μας δίνει την ψυχή του όταν μας λέει: ΚΡΑΤΑΤΕ! 

Στην πύλη της Χαλυβουργίας συγκρούονται δύο κόσμοι: 

Από τη μια οι βιομήχανοι με τους ανθρώπους τους, την κυβέρνησή τους, που θέλουν 
να μας βάλουν μέσα στα εργοστάσια με μισθούς πείνας, χωρίς δικαιώματα. Από την 
άλλη οι εργάτες που παλεύουμε για τη ζωή και το ψωμί των παιδιών μας και 
στηριζόμαστε ο ένας στον άλλο. Δεν είμαστε μόνο οι χαλυβουργοί στο στόχο, είναι 
όλοι οι εργαζόμενοι. Η επίθεση σε όλους τους χώρους δουλειάς μεγαλώνει. 

4 
 



Είμαστε όλοι χαλυβουργοί! Όλοι οι εργασιακοί χώροι να γίνουν χαλυβουργίες 
οργάνωσης και αγώνα! Η φωτιά που άναψε εδώ να ανάψει σε όλα τα 
εργοστάσια! 

Είμαστε πιο πολλοί, πιο δυνατοί, πιο ενωμένοι, πιο έμπειροι! Μάθαμε να 
ξεχωρίζουμε φίλους και εχθρούς. 

Κάνουμε στην άκρη τους ανθρώπους των βιομηχάνων που απειλούν, συκοφαντούν 
τον αγώνα μας, προσπαθούν να σπάσουν την ενότητά μας, μας συμβουλεύουν να 
υποταχθούμε! Περιφρουρούμε τον αγώνα μας. Οι βιομήχανοι και η κυβέρνησή τους 
δεν διστάζουν απέναντι σε τίποτα, τους ξέρουμε καλά! 

Συμμετέχουμε με αποστολή αντιπροσωπείας στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στο 
Βόλο την Παρασκευή 16/12/2011. 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε Παναττικό Συλλαλητήριο Στήριξης του αγώνα 
μας το Σάββατο 17/12/2011 και ώρα 11 π.μ. στην Ομόνοια. 

Καλούμε όλα τα εργατικά κέντρα της Αττικής (Αθήνας, Πειραιά, Θριασίου, 
Λαυρίου, Μεγάρων) να κηρύξουν 24ωρη απεργία. 

Η συμμετοχή στον αγώνα δεν είναι μόνο θέμα αλληλεγγύης στους χαλυβουργούς, 
είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για όλη την εργατική τάξη! 

Όλοι στον αγώνα, η νίκη θα είναι δύσκολη μα θα είναι δική μας! 

Η Γενική Συνέλευση των απεργών χαλυβουργών. 

Ασπρόπυργος 15/12/2011 

                                      
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του το τεθέν Ψήφισμα της Γενικής 
Συνέλευσης των απεργών-εργαζομένων στην Χαλυβουργική καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10, 
 
 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει και υιοθετεί το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των απεργών-

εργαζομένων στην Χαλυβουργική , το οποίο έχει κατωτέρω : 
 

 

Το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Χαλυβουργών στις 15.12.11 

Κάλεσμα – Ψήφισμα 

46η ΜΕΡΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 
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Προς την εργατική τάξη, τον εργαζόμενο λαό 

Συνάδελφοι 

Οι απεργοί χαλυβουργοί χαιρετίζουμε όλους όσους πάλεψαν για την επιτυχία της 
24ωρης απεργίας που νέκρωσε όλο το Θριάσιο. 

Σφίγγουμε το χέρι στους εκατοντάδες εργάτες που έσπασαν το φόβο, απέργησαν για 
πρώτη φορά. 

Σφίγγουμε το χέρι στους συνάδελφους που αγωνίζονται για να μην περάσουν οι 
απολύσεις στο χώρο τους, η εκ περιτροπής εργασία, οι μειώσεις μισθών και η 
κατάργηση συλλογικών συμβάσεων, για να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους. 

Εδώ στο Θριάσιο, που χτυπά η καρδιά των βιομηχανικών εργατών, στείλαμε μήνυμα 
στους ιδιοκτήτες και τη μαύρη κυβέρνησή τους: Κάτω τα χέρια από τα δικαιώματα 
που κατακτήθηκαν με αίμα, δεν θα γίνουμε δούλοι στα εργοστάσια για τα κέρδη σας! 
Ο Μάνεσης και οι υπόλοιποι βιομήχανοι πήραν το μήνυμα. 

Οι χαλυβουργοί δεν είμαστε μόνοι στον αγώνα! Δεν έχουν μόνο μία φωτιά να 
σβήσουν! 

Έχουμε μαζί μας όλη την εργατική τάξη τους εργαζόμενους που καταλαβαίνουν ότι 
είναι αγώνας που τους αφορά. 

Αν κάνουμε πίσω, ανοίγουν διάπλατα οι πόρτες για να μη μείνει τίποτα όρθιο. Αν 
εδώ σπάσουν τα μούτρα τους, τίποτα δεν θα είναι ίδιο. Θα είναι μια μεγάλη νίκη για 
όλο το εργατικό κίνημα! 

Η στήριξη στους χαλυβουργούς δυναμώνει. Τόσες μέρες, ο λαός μας που υποφέρει 
στέκεται με πείσμα στο πλευρό μας. Παίρνει δύναμη από τον αγώνα μας και μας δίνει 
δύναμη μεγαλύτερη. Πίσω δεν κάνουμε! Έρχονται απολυμένοι εργάτες και μας 
ενισχύουν από την πενιχρή αποζημίωσή τους! Φτωχός λαός δίνει από το υστέρημά 
του, αλλά πιο πολύ μας δίνει την ψυχή του όταν μας λέει: ΚΡΑΤΑΤΕ! 

Στην πύλη της Χαλυβουργίας συγκρούονται δύο κόσμοι: 

Από τη μια οι βιομήχανοι με τους ανθρώπους τους, την κυβέρνησή τους, που θέλουν 
να μας βάλουν μέσα στα εργοστάσια με μισθούς πείνας, χωρίς δικαιώματα. Από την 
άλλη οι εργάτες που παλεύουμε για τη ζωή και το ψωμί των παιδιών μας και 
στηριζόμαστε ο ένας στον άλλο. Δεν είμαστε μόνο οι χαλυβουργοί στο στόχο, είναι 
όλοι οι εργαζόμενοι. Η επίθεση σε όλους τους χώρους δουλειάς μεγαλώνει. 

Είμαστε όλοι χαλυβουργοί! Όλοι οι εργασιακοί χώροι να γίνουν χαλυβουργίες 
οργάνωσης και αγώνα! Η φωτιά που άναψε εδώ να ανάψει σε όλα τα 
εργοστάσια! 

Είμαστε πιο πολλοί, πιο δυνατοί, πιο ενωμένοι, πιο έμπειροι! Μάθαμε να 
ξεχωρίζουμε φίλους και εχθρούς. 
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Κάνουμε στην άκρη τους ανθρώπους των βιομηχάνων που απειλούν, συκοφαντούν 
τον αγώνα μας, προσπαθούν να σπάσουν την ενότητά μας, μας συμβουλεύουν να 
υποταχθούμε! Περιφρουρούμε τον αγώνα μας. Οι βιομήχανοι και η κυβέρνησή τους 
δεν διστάζουν απέναντι σε τίποτα, τους ξέρουμε καλά! 

Συμμετέχουμε με αποστολή αντιπροσωπείας στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στο 
Βόλο την Παρασκευή 16/12/2011. 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε Παναττικό Συλλαλητήριο Στήριξης του αγώνα 
μας το Σάββατο 17/12/2011 και ώρα 11 π.μ. στην Ομόνοια. 

Καλούμε όλα τα εργατικά κέντρα της Αττικής (Αθήνας, Πειραιά, Θριασίου, 
Λαυρίου, Μεγάρων) να κηρύξουν 24ωρη απεργία. 

Η συμμετοχή στον αγώνα δεν είναι μόνο θέμα αλληλεγγύης στους χαλυβουργούς, 
είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για όλη την εργατική τάξη! 

Όλοι στον αγώνα, η νίκη θα είναι δύσκολη μα θα είναι δική μας! 

Η Γενική Συνέλευση των απεργών χαλυβουργών. 

Ασπρόπυργος 15/12/2011 

 
2. Εγκρίνει την διάθεση από μέρους των 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου της αποζημίωσης μιας (1) Συνεδρίασης του 
Σώματος στους απεργούς-εργαζομένους στην Χαλυβουργική για την 
οικονομική ενίσχυση του αγώνα τους. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   242/2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

   

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Κανταρέλης Δημήτριος 
Παπανίκα Αικατερίνη 
Μπόβος Χαράλαμπος 
Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαμάντιος 

7 
 



Χωρινός Ζαχαρίας 
Σιμιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 

Δημακόπουλος Χρήστος 
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 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
   
Αβραμίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  
- Γραφείο Δημάρχου 
- Λογιστήριο Δήμου 
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