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ΘΕΜΑ: «Έγκριση τροποποίησης συστατικής πράξης Π.Π.Ι.Ε.Δ., βάσει της
αριθ. 66/2014 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις
22.12.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ.
22182/18-12-2014 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 27/2014) του Προέδρου
αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, 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»).

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ



Αρ. Απόφασης: 249/2014

Αρ. Πρωτοκόλλου: 22757/30-12-2014

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.: 213-2049028-29, 213-2049000
FAX :  213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr

georgepanosfx@gmail.com





ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από 22.12.2014
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 22/2014 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 29 παρόντες
και 4 απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ______

Κουμαριανός  Ευάγγελος Παπαλουκά  Ευτυχία
Καλαμπόκης Ιωάννης                                           Παπανικολάου  Νικόλαος
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία
Ανανιάδης  Νικόλαος Γκούμα  Δανάη-Εύα
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος
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
Τομπούλογλου Ιωάννης
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Πλάτανος  Ελευθέριος
Κανταρέλης  Δημήτριος
Κόντος  Απόστολος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Κουτσάκης  Μιχαήλ
Αγαγιώτου  Βασιλική
Σιώρης  Νικόλαος

Σημειώνεται ότι  από την  Συνεδρίαση ήταν απόντες 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 :

 Η κ. Α.Αναγνώστου προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και

πριν από την ψηφοφορία επί του 2ου θέματος Ε.Η.Δ.

 Οι κ.κ. Δ.Αντωνόπουλος, Γ.Καλύβης, Α.Γαλαζούλα και Μ.Κουτσάκης προσήλθαν στη

Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 1ου

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

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο 14ο

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.
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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.

14ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με
βάση το αριθ. πρωτ. 865/11-12-2014 διαβιβαστικό έγγραφο και την υπ΄αριθμ.
66/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Π.Ι.Ε.Δ., ανέφερε
προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:  16/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   66/2014

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση συστατικής πράξης ΠΠΙΕΔ»

Σήμερα στις 10/12/14 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, συνήλθε το
Διοικητικό Συμβούλιο  του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δ. Φ - X. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από
την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 850/14 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10, για λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέματα της ημερησίας διάταξης.

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς παρευρέθησαν τα επτά από τα εννέα
μέλη. (Το Δ.Σ. είναι εννεαμελές συμπεριλαμβανομένου ενός εκπροσώπου των
εργαζομένων του Ιδρύματος, καθώς η αντιπολίτευση δεν έχει ορίσει δύο μέλη της
μειοψηφίας). Τα πρακτικά κατέγραψε η πρακτικογράφος του Δ.Σ. και μόνιμος
υπάλληλος του Π.Π.Ι.Ε.Δ., (βάσει της υπ' αριθμ. 6/14 απόφασης της Προέδρου του
Π.Π.Ι.Ε.Δ), Αικατερίνη Καραγεώργου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, βαθμού Ε'.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

2. ΜΟΔΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

3. ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

4. ΤΣΙΛΙΚΟΥΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

6. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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7. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ (αναπλ.

Μέλος)

ΘΕΜΑ 2ο

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενη  στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Με την υπ’ αριθ. 25/2012 απόφαση Δ.Σ. του ΠΠΙΕΔ, σε συνέχεια των
προγενέστερων αποφάσεων 32/11 & 7/12 Δ.Σ. ΠΠΙΕΔ, εγκρίθηκε η τροποποίηση του
καταστατικού σύστασης του δημοτικού Ιδρύματος του πρώην Δήμου Νέας
Φιλαδέλφειας, με την επωνυμία «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ» (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ υπό τον τίτλο
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», και συγκεκριμένα του ΠΔ/τος της 1-9-97 που
δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. ΦΕΚ 811/Β/8-9-97, για την οποία γνωμοδότησε το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος με την υπ’ αριθ. 141/12
απόφασή του.

Ωστόσο, μετά από σχετική εισήγηση της Διοίκησης του Δήμου, ελήφθη η
υπ’ αριθ. 198/13 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος για
την εκ νέου τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΠΠΙΕΔ, ως προς το σκέλος των
πόρων, που αφορά στο ύψος του ποσού της ετήσιας τακτικής επιχορήγησής του από
τον Δήμο.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2170/26-6-14 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών, καθώς η τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΠΠΙΕΔ δεν
ολοκληρώθηκε έως την ημέρα ορκωμοσίας της νέας Κυβέρνησης, το Ίδρυμα πρέπει
να επανέλθει με νέα απόφαση, ενσωματώνοντας σε αυτή το περιεχόμενο των υπ’
αριθ. 141/12 και 198/13 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδέλφειας -
Χαλκηδόνος.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, προτείνεται η ενσωμάτωση των υπ’ αριθ.
141/12 και 198/13 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδέλφειας -
Χαλκηδόνος αναφορικά με την τροποποίηση της συστατικής πράξης του από 1-9-97
ΠΔ/τος (ΦΕΚ 811/Β/97) του «Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού
Διασποράς» Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, βάσει της υπ’ αριθ. 25/12 απόφασης
Δ.Σ., ως εξής:

α) Σύσταση δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ» (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ υπό τον τίτλο: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 190 του Π.Δ/τος 410/95 (φεκ Α’ 231/1995)
Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και

Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 137/1985), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ.
373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών
στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του».

Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ44.1/21566/10-10-1996 (ΦΕΚ 932/Β/10-10-1996) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
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και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης».

Την 382/1996 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Φιλαδέλφειας του
νομού Αττικής.

Τις διατάξεις του άρθρου 226, 234 & 235 του ν. 3463/2006
Τις διατάξεις του άρθ. 102 του Ν. 3852/10 (Καλλικράτης)
Τις υπ’ αριθ. 141/12 & 198/13 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδέλφειας –

Χαλκηδόνος
Την Εγκύκλιο 59/74896/30-12-10 – Β’ ΜΕΡΟΣ – Ιδρύματα και ΝΠΔΔ των Δήμων,

αναφορικά με τις θεσμικές αλλαγές του Προγράμματος «Καλλικράτης».

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος ύψους
100.000,00 € για το οικονομικό έτος 2014 και για την οποία έχει εγγραφεί
ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου στον κωδικό Κ.Α.
00.6715.005 με τίτλο «Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου ΠΠΙΕΔ». Για τα
επόμενα τέσσερα (4) έτη η πίστωση που θα εγγραφεί στο σχετικό Κ.Α. θα
ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 €.

Η υπόλοιπη υποπαράγραφος της εν λόγω παραγράφου παραμένει ως έχει.

 το άρθ. 1 του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύματος τροποποιείται ως
εξής:
«Συνιστάται στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος του νομού Αττικής Δημοτικό
Ίδρυμα με την επωνυμία «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) υπό τον τίτλο: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»
 το άρθ. 3 του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύματος τροποποιείται ως
εξής:
«Η σφραγίδα του Δημοτικού Ιδρύματος είναι μελανού χρώματος και αποτελείται από
τρεις επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους, από τους οποίους ο εξωτερικός έχει
διάμετρο 0,04 μ. και αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και η
επωνυμία του Δήμου «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ». Στον δεύτερο
κύκλο αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα περιμετρικά η επωνυμία του Δημοτικού
Ιδρύματος: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
(Π.Π.Ι.Ε.Δ.) Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ». Στον
εσωτερικό κύκλο τίθεται το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το
άρθρο 2 του Ν. 48/1975 (α’ 108), η έδρα του Ιδρύματος και το έτος της σύστασής
του (1997). Επωνυμία του Δημοτικού Ιδρύματος θα είναι: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ» και υπό τον τίτλο «ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ».
 το άρθ. 4 παρ. 2α του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύματος
τροποποιείται ως εξής:
α) «το ποσό των 58.694,00 ευρώ που εισφέρει σε αυτό, ως καθολικός διάδοχος
του ιδρυτή Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, ως
αναπαλλοτρίωτο κεφάλαιο διαρκούς κατάθεσης, τα έσοδα του οποίου διατίθενται για
την εκπλήρωση του σκοπού του Ιδρύματος».
 το άρθ. 4 παρ. 2, περ. β του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύματος
τροποποιείται ως εξής:
β) «το Δημοτικό Ίδρυμα θα στεγάζεται στη δημοτική ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας
και σε ακίνητο επί της διασταυρώσεως των οδών Δεκελείας και Ατταλείας».
Οι υπόλοιπες υποπαράγραφοι της εν λόγω υποπαραγράφου του άρθρου 4

παραμένουν ως έχουν.
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 το άρθ. 4, παρ. 3, περ. α, β & δ του ως άνω καταστατικού σύστασης του
Ιδρύματος τροποποιείται ως εξής:
α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος
θα είναι ύψους 100.000,00 € για το οικονομικό έτος 2014 και για την οποία
έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου στον
κωδικό Κ.Α. 00.6715.005 με τίτλο «Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου
ΠΠΙΕΔ». Για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη η πίστωση που θα εγγραφεί στο
σχετικό Κ.Α. θα ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 €.
β) Επιχορηγήσεις από το Κράτος, από το Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος,
Οργανισμούς Δημόσιους ή Ιδιωτικούς, Δήμους ή Κοινότητες, εταιρείες Δημοσίου ή
Ιδιωτικού τομέα, φορείς, Τράπεζες, οργανώσεις, Εκκλησία, ιδιώτες.
βi) Έκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος προς
το Ίδρυμα, οι οποίες θα καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος ανά έτος και θα
προβλέπονται στον ετήσιο προϋπολογισμό, χωρίς να υπερβαίνει την ετήσια
τακτική επιχορήγηση του Δήμου.
δ) Δωρεές 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.
δi) και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

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 Δωρητές 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.

 το άρθ. 6, παρ. 1, του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύματος
τροποποιείται ως εξής:
1. «Το Δημοτικό Ίδρυμα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από τον
δήμαρχο ή άλλο αιρετό ή μη πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν ως πρόεδρος και από
δέκα (10) μέλη που εκλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο. Ένα από τα μέλη αυτά
εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Αντιπρόεδρός του».
 το άρθ. 6, παρ. 2, του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύματος
τροποποιείται ως εξής:
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος εκλέγονται:
α) Δύο (2) τουλάχιστον δημοτικοί σύμβουλοι, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από τη
μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
β) Ένας (1) τουλάχιστον σύμβουλος τοπικού διαμερίσματος, ο οποίος πρέπει να
προέρχεται από το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Φιλαδέλφειας, καθώς η έδρα
του δημοτικού ιδρύματος βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Φιλαδέλφειας.
γ) Έξι (6) δημότες ή μη (π.χ. κάτοικοι) του Δήμου 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.
δ) Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του Ιδρύματος, εφόσον απασχολούνται
περισσότεροι από δέκα (10) εργαζόμενοι. Στην περίπτωση που ο αριθμός των
εργαζομένων είναι μικρότερος από δέκα (10), τη θέση του θα καταλάβει ένας
αιρετός, με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Ιδρύματος.
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 το άρθ. 6, παρ. 3 (α’ παράγραφος) του ως άνω καταστατικού σύστασης του
Ιδρύματος τροποποιείται ως εξής:
«Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Οι υπόλοιπες υποπαράγραφοι της εν λόγω παραγράφου του άρθρου 6 παραμένουν
ως έχουν.
 το άρθ. 6, γ εδάφιο υποπαραγράφου β της παρ. 6 του ως άνω καταστατικού
σύστασης του Ιδρύματος τροποποιείται ως εξής:
«Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει ως προς τη Διοίκηση του Ιδρύματος τις αρμοδιότητες
της Δημαρχιακής Επιτροπής. Επειδή ωστόσο, στους νέους «καλλικράτειους» δήμους
δεν προβλέπεται η λειτουργία Δημαρχιακής Επιτροπής, αλλά οι αρμοδιότητες αυτής
έχουν περιέλθει στην Οικονομική Επιτροπή του άρθρου 72 του ν. 3852/10, συνάγεται
ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του Δημοτικού Ιδρύματος θα ασκεί, ως προς τη διοίκηση
αυτού, αρμοδιότητες, κατ’ αντιστοιχία με αυτές της Οικονομικής Επιτροπής του
«καλλικράτειου» δήμου».
Τα υπόλοιπα εδάφια της υποπαραγράφου β της εν λόγω παραγράφου του αρθ.6
παραμένουν ως έχουν.

 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 Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος που το
συνέστησε. Τις ιδιωτικές περιουσίες που έχουν περιέλθει στο Ίδρυμα με πράξεις εν
ζωή ή αιτία θανάτου, εξακολουθεί να διαθέτει ο Δήμος 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 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, η
Αντιπρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά  τα παραπάνω:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση του καταστατικού σύστασης του δημοτικού
Ιδρύματος του πρώην Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, με την επωνυμία «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ» (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ υπό τον τίτλο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», και συγκεκριμένα
του ΠΔ/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 ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ» (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ υπό τον τίτλο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» 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 Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», λαμβανομένων υπόψη
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και των προγενέστερων αποφάσεων 32/11 & 7/12 του Δ.Σ. ΠΠΙΕΔ σχετικά με το
ανωτέρω θέμα, του υπ’ αριθ. πρωτ. 3871/19-04-12 εγγράφου του Υπουργείου
Εσωτερικών σχετικά με διορθωτικές και συμπληρωματικές παρατηρήσεις επί των
συγκεκριμένων αποφάσεων Δ.Σ. ΠΠΙΕΔ, καθώς και του υπ’ αριθ. πρωτ. 2170/26-6-14
εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη νέας απόφασης Δ.Σ., με την
ενσωμάτωση σε αυτή του περιεχομένου των υπ’ αριθ. 141/12 και 198/13 αποφάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.
.

Ειδικότερα, εγκρίνεται η τροποποίηση των κατωτέρω άρθρων του από 1-
9-97 ΠΔ/τος (ΦΕΚ 811/97) ως εξής:

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 190 του Π.Δ/τος 410/95 (φεκ Α’ 231/1995)
Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και

Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 137/1985), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ.
373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών
στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του».

Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ44.1/21566/10-10-1996 (ΦΕΚ 932/Β/10-10-1996) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης».

Την 382/1996 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Φιλαδέλφειας του
νομού Αττικής.

Τις διατάξεις του άρθρου 226, 234 & 235 του ν. 3463/2006
Τις διατάξεις του άρθ. 102 του Ν. 3852/10 (Καλλικράτης)
Τις υπ’ αριθ. 141/12 & 198/13 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδέλφειας –

Χαλκηδόνος
Την Εγκύκλιο 59/74896/30-12-10 – Β’ ΜΕΡΟΣ – Ιδρύματα και ΝΠΔΔ των Δήμων,

αναφορικά με τις θεσμικές αλλαγές του Προγράμματος «Καλλικράτης».

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος ύψους
100.000,00 € για το οικονομικό έτος 2014 και για την οποία έχει εγγραφεί
ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου στον κωδικό Κ.Α.
00.6715.005 με τίτλο «Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου ΠΠΙΕΔ». Για τα
επόμενα τέσσερα (4) έτη η πίστωση που θα εγγραφεί στο σχετικό Κ.Α. θα
ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 €.

Η υπόλοιπη υποπαράγραφος της εν λόγω παραγράφου παραμένει ως έχει.

 το άρθ. 1 του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύματος τροποποιείται ως
εξής:
«Συνιστάται στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος του νομού Αττικής Δημοτικό
Ίδρυμα με την επωνυμία «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) υπό τον τίτλο: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»
 το άρθ. 3 του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύματος τροποποιείται ως
εξής:
«Η σφραγίδα του Δημοτικού Ιδρύματος είναι μελανού χρώματος και αποτελείται από
τρεις επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους, από τους οποίους ο εξωτερικός έχει
διάμετρο 0,04 μ. και αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και η
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επωνυμία του Δήμου «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ». Στον δεύτερο
κύκλο αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα περιμετρικά η επωνυμία του Δημοτικού
Ιδρύματος: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
(Π.Π.Ι.Ε.Δ.) Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ». Στον
εσωτερικό κύκλο τίθεται το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το
άρθρο 2 του Ν. 48/1975 (α’ 108), η έδρα του Ιδρύματος και το έτος της σύστασής
του (1997). Επωνυμία του Δημοτικού Ιδρύματος θα είναι: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ» και υπό τον τίτλο «ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ».

 το άρθ. 4 παρ. 2α του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύματος
τροποποιείται ως εξής:
α) «το ποσό των 58.694,00 ευρώ που εισφέρει σε αυτό, ως καθολικός διάδοχος
του ιδρυτή Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, ως
αναπαλλοτρίωτο κεφάλαιο διαρκούς κατάθεσης, τα έσοδα του οποίου διατίθενται για
την εκπλήρωση του σκοπού του Ιδρύματος».
 το άρθ. 4 παρ. 2, περ. β του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύματος
τροποποιείται ως εξής:
β) «το Δημοτικό Ίδρυμα θα στεγάζεται στη δημοτική ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας
και σε ακίνητο επί της διασταυρώσεως των οδών Δεκελείας και Ατταλείας».
Οι υπόλοιπες υποπαράγραφοι της εν λόγω υποπαραγράφου του άρθρου 4

παραμένουν ως έχουν.
 το άρθ. 4, παρ. 3, περ. α, β & δ του ως άνω καταστατικού σύστασης του
Ιδρύματος τροποποιείται ως εξής:
α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος
θα είναι ύψους 100.000,00 € για το οικονομικό έτος 2014 και για την οποία
έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου στον
κωδικό Κ.Α. 00.6715.005 με τίτλο «Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου
ΠΠΙΕΔ». Για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη η πίστωση που θα εγγραφεί στο
σχετικό Κ.Α. θα ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 €.
β) Επιχορηγήσεις από το Κράτος, από το Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος,
Οργανισμούς Δημόσιους ή Ιδιωτικούς, Δήμους ή Κοινότητες, εταιρείες Δημοσίου ή
Ιδιωτικού τομέα, φορείς, Τράπεζες, οργανώσεις, Εκκλησία, ιδιώτες.
βi) Έκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος προς
το Ίδρυμα, οι οποίες θα καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος ανά έτος και θα
προβλέπονται στον ετήσιο προϋπολογισμό, χωρίς να υπερβαίνει την ετήσια
τακτική επιχορήγηση του Δήμου.
δ) Δωρεές 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.
δi) και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

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 Δωρητές 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.
 το άρθ. 6, παρ. 1, του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύματος
τροποποιείται ως εξής:
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1. «Το Δημοτικό Ίδρυμα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από τον
δήμαρχο ή άλλο αιρετό ή μη πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν ως πρόεδρος και από
δέκα (10) μέλη που εκλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο. Ένα από τα μέλη αυτά
εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Αντιπρόεδρός του».
 το άρθ. 6, παρ. 2, του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύματος
τροποποιείται ως εξής:
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος εκλέγονται:
α) Δύο (2) τουλάχιστον δημοτικοί σύμβουλοι, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από τη
μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
β) Ένας (1) τουλάχιστον σύμβουλος τοπικού διαμερίσματος, ο οποίος πρέπει να
προέρχεται από το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Φιλαδέλφειας, καθώς η έδρα
του δημοτικού ιδρύματος βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Φιλαδέλφειας.
γ) Έξι (6) δημότες ή μη (π.χ. κάτοικοι) του Δήμου 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.
δ) Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του Ιδρύματος, εφόσον απασχολούνται
περισσότεροι από δέκα (10) εργαζόμενοι. Στην περίπτωση που ο αριθμός των
εργαζομένων είναι μικρότερος από δέκα (10), τη θέση του θα καταλάβει ένας
αιρετός, με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Ιδρύματος.
 το άρθ. 6, παρ. 3 (α’ παράγραφος) του ως άνω καταστατικού σύστασης του
Ιδρύματος τροποποιείται ως εξής:
«Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Οι υπόλοιπες υποπαράγραφοι της εν λόγω παραγράφου του άρθρου 6 παραμένουν
ως έχουν.
 το άρθ. 6, γ εδάφιο υποπαραγράφου β της παρ. 6 του ως άνω καταστατικού
σύστασης του Ιδρύματος τροποποιείται ως εξής:
«Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει ως προς τη Διοίκηση του Ιδρύματος τις αρμοδιότητες
της Δημαρχιακής Επιτροπής. Επειδή ωστόσο, στους νέους «καλλικράτειους» δήμους
δεν προβλέπεται η λειτουργία Δημαρχιακής Επιτροπής, αλλά οι αρμοδιότητες αυτής
έχουν περιέλθει στην Οικονομική Επιτροπή του άρθρου 72 του ν. 3852/10, συνάγεται
ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του Δημοτικού Ιδρύματος θα ασκεί, ως προς τη διοίκηση
αυτού, αρμοδιότητες, κατ’ αντιστοιχία με αυτές της Οικονομικής Επιτροπής του
«καλλικράτειου» δήμου».
Τα υπόλοιπα εδάφια της υποπαραγράφου β της εν λόγω παραγράφου του άρθ. 6
παραμένουν ως έχουν.
 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 Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος που το
συνέστησε. Τις ιδιωτικές περιουσίες που έχουν περιέλθει στο Ίδρυμα με πράξεις εν
ζωή ή αιτία θανάτου, εξακολουθεί να διαθέτει ο Δήμος 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 αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος».
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Όλα τα υπόλοιπα άρθρα του παρόντος καταστατικού σύστασης παραμένουν ως
έχουν.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 66/2014

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.

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 Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.
Λ.Γεωργαμλής, Ι.Τομπούλογλου, Χ.Κοπελούσος,  Γ.Αράπογλου, Δ.Κανταρέλης,
Ε.Πλάτανος, Α.Κόντος, Κ.Ντάτσης, Β.Αγαγιώτου και Ν.Σιώρης, οι οποίοι
απείχαν από την διεξαχθείσα ψηφοφορία  (σύνολο 10).

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα με την αριθ. 66/2014
απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού
φακέλου και :

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
 Την Συστατική Πράξη του Νομικού Προσώπου (ΦΕΚ 811/8-9-1997 Τεύχος Β’ )
 Τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»)
 Τις διατάξεις των άρθρων 226, 234 και 235 του Ν. 3463/06 (Δ.Κώδικας)
 Την Εγκύκλιο 59/74896/30-12-2010 – Β’ ΜΕΡΟΣ – Ιδρύματα και Ν.Π.Δ.Δ. των

Δήμων
 Τις αριθ. 141/2012 και 198/2013 προηγούμενες σχετικές αποφάσεις Δημοτικού

Συμβουλίου.
 Το αριθ. Πρωτ. 2170/26-6-14 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(19 ΥΠΕΡ – 10 ΑΠΟΧΕΣ)

Εγκρίνει, σύμφωνα και με την αριθ. 66/2014 απόφαση του Διοικητικού του
Συμβουλίου, την τροποποίηση του καταστατικού σύστασης του δημοτικού
Ιδρύματος του πρώην Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, με την επωνυμία «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ» (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ υπό τον τίτλο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», και συγκεκριμένα
του ΠΔ/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 ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ» (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ υπό τον τίτλο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» 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
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της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», λαμβανομένων υπόψη
και των προγενέστερων αποφάσεων 32/11 & 7/12 του Δ.Σ. ΠΠΙΕΔ σχετικά με το
ανωτέρω θέμα, του υπ’ αριθ. πρωτ. 3871/19-04-12 εγγράφου του Υπουργείου
Εσωτερικών σχετικά με διορθωτικές και συμπληρωματικές παρατηρήσεις επί των
συγκεκριμένων αποφάσεων Δ.Σ. ΠΠΙΕΔ, καθώς και του υπ’ αριθ. πρωτ. 2170/26-6-14
εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη νέας απόφασης Δ.Σ., με την
ενσωμάτωση σε αυτή του περιεχομένου των υπ’ αριθ. 141/12 και 198/13 αποφάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.
.

Ειδικότερα, εγκρίνεται η τροποποίηση των κατωτέρω άρθρων του από 1-
9-97 ΠΔ/τος (ΦΕΚ 811/97) ως εξής:

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 190 του Π.Δ/τος 410/95 (φεκ Α’ 231/1995)
Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και

Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 137/1985), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ.
373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών
στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του».

Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ44.1/21566/10-10-1996 (ΦΕΚ 932/Β/10-10-1996) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης».

Την 382/1996 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Φιλαδέλφειας του
νομού Αττικής.

Τις διατάξεις του άρθρου 226, 234 & 235 του ν. 3463/2006
Τις διατάξεις του άρθ. 102 του Ν. 3852/10 (Καλλικράτης)
Τις υπ’ αριθ. 141/12 & 198/13 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδέλφειας –

Χαλκηδόνος
Την Εγκύκλιο 59/74896/30-12-10 – Β’ ΜΕΡΟΣ – Ιδρύματα και ΝΠΔΔ των Δήμων,

αναφορικά με τις θεσμικές αλλαγές του Προγράμματος «Καλλικράτης».

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος ύψους
100.000,00 € για το οικονομικό έτος 2014 και για την οποία έχει εγγραφεί
ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου στον κωδικό Κ.Α.
00.6715.005 με τίτλο «Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου ΠΠΙΕΔ». Για τα
επόμενα τέσσερα (4) έτη η πίστωση που θα εγγραφεί στο σχετικό Κ.Α. θα
ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 €.

Η υπόλοιπη υποπαράγραφος της εν λόγω παραγράφου παραμένει ως έχει.

 το άρθ. 1 του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύματος τροποποιείται ως
εξής:
«Συνιστάται στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος του νομού Αττικής Δημοτικό
Ίδρυμα με την επωνυμία «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) υπό τον τίτλο: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»
 το άρθ. 3 του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύματος τροποποιείται ως
εξής:
«Η σφραγίδα του Δημοτικού Ιδρύματος είναι μελανού χρώματος και αποτελείται από
τρεις επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους, από τους οποίους ο εξωτερικός έχει
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διάμετρο 0,04 μ. και αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και η
επωνυμία του Δήμου «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ». Στον δεύτερο
κύκλο αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα περιμετρικά η επωνυμία του Δημοτικού
Ιδρύματος: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
(Π.Π.Ι.Ε.Δ.) Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ». Στον
εσωτερικό κύκλο τίθεται το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το
άρθρο 2 του Ν. 48/1975 (α’ 108), η έδρα του Ιδρύματος και το έτος της σύστασής
του (1997). Επωνυμία του Δημοτικού Ιδρύματος θα είναι: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ» και υπό τον τίτλο «ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ».

 το άρθ. 4 παρ. 2α του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύματος
τροποποιείται ως εξής:
α) «το ποσό των 58.694,00 ευρώ που εισφέρει σε αυτό, ως καθολικός διάδοχος
του ιδρυτή Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, ως
αναπαλλοτρίωτο κεφάλαιο διαρκούς κατάθεσης, τα έσοδα του οποίου διατίθενται για
την εκπλήρωση του σκοπού του Ιδρύματος».
 το άρθ. 4 παρ. 2, περ. β του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύματος
τροποποιείται ως εξής:
β) «το Δημοτικό Ίδρυμα θα στεγάζεται στη δημοτική ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας
και σε ακίνητο επί της διασταυρώσεως των οδών Δεκελείας και Ατταλείας».
Οι υπόλοιπες υποπαράγραφοι της εν λόγω υποπαραγράφου του άρθρου 4

παραμένουν ως έχουν.
 το άρθ. 4, παρ. 3, περ. α, β & δ του ως άνω καταστατικού σύστασης του
Ιδρύματος τροποποιείται ως εξής:
α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος
θα είναι ύψους 100.000,00 € για το οικονομικό έτος 2014 και για την οποία
έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου στον
κωδικό Κ.Α. 00.6715.005 με τίτλο «Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου
ΠΠΙΕΔ». Για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη η πίστωση που θα εγγραφεί στο
σχετικό Κ.Α. θα ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 €.
β) Επιχορηγήσεις από το Κράτος, από το Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος,
Οργανισμούς Δημόσιους ή Ιδιωτικούς, Δήμους ή Κοινότητες, εταιρείες Δημοσίου ή
Ιδιωτικού τομέα, φορείς, Τράπεζες, οργανώσεις, Εκκλησία, ιδιώτες.
βi) Έκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος προς
το Ίδρυμα, οι οποίες θα καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος ανά έτος και θα
προβλέπονται στον ετήσιο προϋπολογισμό, χωρίς να υπερβαίνει την ετήσια
τακτική επιχορήγηση του Δήμου.
δ) Δωρεές 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.
δi) και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

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 Δωρητές 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.
 το άρθ. 6, παρ. 1, του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύματος
τροποποιείται ως εξής:
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1. «Το Δημοτικό Ίδρυμα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από τον
δήμαρχο ή άλλο αιρετό ή μη πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν ως πρόεδρος και από
δέκα (10) μέλη που εκλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο. Ένα από τα μέλη αυτά
εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Αντιπρόεδρός του».
 το άρθ. 6, παρ. 2, του ως άνω καταστατικού σύστασης του Ιδρύματος
τροποποιείται ως εξής:
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος εκλέγονται:
α) Δύο (2) τουλάχιστον δημοτικοί σύμβουλοι, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από τη
μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
β) Ένας (1) τουλάχιστον σύμβουλος τοπικού διαμερίσματος, ο οποίος πρέπει να
προέρχεται από το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Φιλαδέλφειας, καθώς η έδρα
του δημοτικού ιδρύματος βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Φιλαδέλφειας.
γ) Έξι (6) δημότες ή μη (π.χ. κάτοικοι) του Δήμου 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.
δ) Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του Ιδρύματος, εφόσον απασχολούνται
περισσότεροι από δέκα (10) εργαζόμενοι. Στην περίπτωση που ο αριθμός των
εργαζομένων είναι μικρότερος από δέκα (10), τη θέση του θα καταλάβει ένας
αιρετός, με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Ιδρύματος.
 το άρθ. 6, παρ. 3 (α’ παράγραφος) του ως άνω καταστατικού σύστασης του
Ιδρύματος τροποποιείται ως εξής:
«Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Οι υπόλοιπες υποπαράγραφοι της εν λόγω παραγράφου του άρθρου 6 παραμένουν
ως έχουν.
 το άρθ. 6, γ εδάφιο υποπαραγράφου β της παρ. 6 του ως άνω καταστατικού
σύστασης του Ιδρύματος τροποποιείται ως εξής:
«Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει ως προς τη Διοίκηση του Ιδρύματος τις αρμοδιότητες
της Δημαρχιακής Επιτροπής. Επειδή ωστόσο, στους νέους «καλλικράτειους» δήμους
δεν προβλέπεται η λειτουργία Δημαρχιακής Επιτροπής, αλλά οι αρμοδιότητες αυτής
έχουν περιέλθει στην Οικονομική Επιτροπή του άρθρου 72 του ν. 3852/10, συνάγεται
ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του Δημοτικού Ιδρύματος θα ασκεί, ως προς τη διοίκηση
αυτού, αρμοδιότητες, κατ’ αντιστοιχία με αυτές της Οικονομικής Επιτροπής του
«καλλικράτειου» δήμου».
Τα υπόλοιπα εδάφια της υποπαραγράφου β της εν λόγω παραγράφου του άρθ. 6
παραμένουν ως έχουν.
 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 Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος που το
συνέστησε. Τις ιδιωτικές περιουσίες που έχουν περιέλθει στο Ίδρυμα με πράξεις εν
ζωή ή αιτία θανάτου, εξακολουθεί να διαθέτει ο Δήμος 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 αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος».
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Κατά τα λοιπά ισχύει η συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου, όπως δημοσιεύτηκε
στο υπ’ αριθ. 811/Β/8-9-97 ΦΕΚ.

 Το Νομικό Πρόσωπο θα προβεί σε όλες τις εκ του Νόμου προβλεπόμενες
ενέργειες, προκειμένου η τροποποίηση της συστατικής του πράξης, η οποία
εγκρίθηκε με την παρούσα απόφαση Δ.Σ., να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 249/2014.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κουμαριανός  Ευάγγελος
Καλαμπόκης  Ιωάννης
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος

Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ
Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία

Παπακώστας  Βασίλειος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος
Αντωνόπουλος  Δημήτριος

Ρόκου  Χαρίκλεια
Δούλος  Ορέστης

Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη

Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης Θεόδωρος

Ανδρέου  Χριστίνα
Γεωργαμλής  Λύσσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος

Κανταρέλης  Δημήτριος
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Κόντος  Απόστολος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος

Κουτσάκης  Μιχαήλ
Αγαγιώτου  Βασιλική

Σιώρης  Νικόλαος

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Π.Π.Ι.Ε.Δ.
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου και Προέδρου Δ.Σ. του Ν.Π.
- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Ανάπτυξης και

Πληροφορικής
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
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