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ΘΕΜΑ: «Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 153/2014 απόφασης Δ.Σ. περί
χορήγησης πρόσβασης του Δήμου στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής
Winbank της Τράπεζας Πειραιώς»

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
18.2.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2638/13-
2-2015 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 3/2015) του Προέδρου αυτού κ.
Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε
νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους 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: 37/ 2015

Αρ. Πρωτοκόλλου: 3270/20-2-2015

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.: 213-2049029-028, 213-2049000
FAX :  213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr

georgepanosfx@gmail.com





ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από 18.2.2015 τακτικής
Συνεδρίασης Νο. 3/2015 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                                    Ανδρέου  Χριστίνα
Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ Αγαγιώτου  Βασιλική
Ανανιάδης  Νικόλαος Κουτσάκης Μιχαήλ
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά  Ευτυχία
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
Γεωργαμλής  Λύσσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Πλάτανος  Ελευθέριος
Κανταρέλης  Δημήτριος
Κόντος  Απόστολος
Παπανικολάου  Νικόλαος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Σιώρης  Νικόλαος
Γκούμα  Δανάη-Εύα

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 :

 Ο κ. Λ.Γεωργαμλής αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης

και πριν την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ.

 Ο κ. Ν.Παπανικολάου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την

ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ..

 Ο κ. Ν.Σιώρης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία

επί του 3ου θέματος της Η.Δ..

 Ο κ. Δ.Κανταρέλης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης

και πριν την ψηφοφορία επί του 17ου θέματος της Η.Δ..

 Ο κ. Ι.Τομπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και την τελική

απόσυρση  του 18ου 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.
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Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 8ο

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

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..

8ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 2630/13-2-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα
ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της υπ’ αρ. 153/2014 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση
χορήγησης πρόσβασης του Δήμου στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank
της Τράπεζας Πειραιώς.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης εγκρίθηκε η υπογραφή της σύμβασης χρήσης
του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank μεταξύ του Δήμου και της
Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.. Η εν λόγω σύμβαση έδωσε στον Δήμο μας τη δυνατότητα
να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. από απόσταση, με
χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το
διαδίκτυο, το σταθερό και κινητό τηλεφωνικό δίκτυο κ.λπ.

Μέσω του συστήματος Winbank είναι δυνατές οι εξής ενδεικτικά τραπεζικές
συναλλαγές : Μεταφορές ποσών από/σε λογαριασμούς του Δήμου μεταφορά ποσών
από λογαριασμό του Δήμου σε λογαριασμό άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου
στην Τράπεζα Πειραιώς, πληρωμή Φ.Π.Α., αποστολή εμβασμάτων σε Ελλάδα και
εξωτερικό, αποστολή αρχείου μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Δήμου, αποστολή
αρχείου μαζικών πληρωμών (π.χ. προμηθευτών), αποστολή αρχείου εμβασμάτων,
συμμετοχή σε δημόσιες εγγραφές, αγοραπωλησία μετοχών, ακύρωση ή τροποποίηση
εντολών πληρωμής, πληρωμή  πιστωτικής κάρτας κλπ.

Έχουμε προτείνει την ανάθεση της εκπροσώπησης του Δήμου για τη διενέργεια
συναλλαγών μέσω του συστήματος Winbank στα ακόλουθα πρόσωπα με τις
παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους :

(Σημ. : Οι συνδυασμοί των συναλλαγών ανά χρηματικό ποσό που παρατίθενται
παρακάτω είναι ενδεικτικοί, όπως επίσης είναι δυνατή και η οριοθέτηση πρόσβασης
σε επιμέρους συναλλαγές, είτε φέρουν είτε όχι χρηματικά όρια).
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1. Στην κα Βουλγαρίδου Ελισάβετ, Προϊσταμένη Ταμείου και Ειδικό Ταμία του
Δήμου και στην κα Μεταξιώτη Σταυρούλα, η οποία αντικαταστάθηκε, με την
απόφαση Δημάρχου 57/2015-αρ.πρωτ. 2606, από την κα Συμεωνίδου Γεωργία
ως αναπληρώτρια Ταμία και αναπληρώτρια Διαχειρίστρια Ταμείου του Δήμου και
των Νομικών Προσώπων αυτού, οι οποίες η καθεμία χωριστά με τη χρήση ή την
πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού
αναγνώρισής του από το σύστημα Winbank θα δεσμεύουν έγκυρα το Δήμο σε
όλες τις συναλλαγές του, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, και μέχρι του
ποσού των 300.000,00 € ανά συναλλαγή.

2. Για τη διενέργεια συναλλαγών, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, για ποσά άνω
των 300.000,00 € ανά συναλλαγή, απαιτείται η από κοινού χρήση ή
πληκτρολόγηση δύο (2) απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισης, εκ των
οποίων ο ένας πρέπει να ανήκει στον κ. Δήμαρχο και ο δεύτερος σε έναν εκ των
ανωτέρω δύο υπαλλήλων του Δήμου.

3. Τέλος απαιτείται η χρήση ή η πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου
προσωπικού κωδικού αναγνώρισης της κας Βουλγαρίδου Ελισάβετ, Προϊσταμένης
Ταμείου και Ειδικό Ταμία του Δήμου και της κας Συμεωνίδου Γεωργίας,
αναπληρώτριας Ταμία και αναπληρώτριας Διαχειρίστριας Ταμείου του Δήμου και
των Νομικών Προσώπων αυτού, για τις εξής ενδεικτικά συναλλαγές :

 Αλλαγή στοιχείων αλληλογραφίας
 Αιτήσεις-τροποποιήσεις εντολών πάγιας εξόφλησης λογαριασμών (π.χ.

ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.).
 Αιτήσεις για έκδοση νέου μπλοκ επιταγών.
 Αναλυτική κίνηση λογαριασμών (statements).
 Πρόσβαση μέσω της επιλογής «Ιστορικό Ενεργειών» σε όλες τις

συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος Winbank
ανά εξουσιοδοτημένο χρήστη (“Internal Auditor”).

Επίσης έχει εξουσιοδοτηθεί ο κ. Δήμαρχος προκειμένου να υπογράφει στο όνομα και
για λογαριασμό του Δήμου τη νέα σχετική σύμβαση, με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή, όπως και κάθε άλλο συνημμένο στην
ανωτέρω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη.

Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αντικατάσταση της υπαλλήλου
Μεταξιώτη Σταυρούλας από την υπάλληλο Συμεωνίδου Γεωργία ως αναπληρώτρια
Ταμία και αναπληρώτρια Διαχειρίστρια Ταμείου του Δήμου και των Νομικών
Προσώπων αυτού.

Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά.

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 .
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Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία
του σχετικού φακέλου και :

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
 Την αριθ. 153/2014 προηγούμενη σχετική απόφαση Δημ. Συμβουλίου
 Την απόφαση Δημάρχου 57/2015-αρ.πρωτ. 2606

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 153/2014 προηγούμενης απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου, την αντικατάσταση της υπαλλήλου Μεταξιώτη Σταυρούλας
από την υπάλληλο Συμεωνίδου Γεωργία ως αναπληρώτρια Ταμία και αναπληρώτρια
Διαχειρίστρια Ταμείου του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού και την εκ νέου
ανάθεση της εκπροσώπησης του Δήμου για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του
συστήματος Winbank της Τράπεζας Πειραιώς στα ακόλουθα πρόσωπα με τις
παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους :

(Σημ. : Οι συνδυασμοί των συναλλαγών ανά χρηματικό ποσό που παρατίθενται
παρακάτω είναι ενδεικτικοί, όπως επίσης είναι δυνατή και η οριοθέτηση πρόσβασης
σε επιμέρους συναλλαγές, είτε φέρουν είτε όχι χρηματικά όρια).

1. Στην κα Βουλγαρίδου Ελισάβετ, Προϊσταμένη Ταμείου και Ειδικό Ταμία του
Δήμου και στην κα Συμεωνίδου Γεωργία, Αναπληρώτρια Ταμία και
αναπληρώτρια Διαχειρίστρια Ταμείου του Δήμου και των Νομικών Προσώπων
αυτού (η οποία αντικατέστησε, σύμφωνα με την απόφαση Δημάρχου
57/2015-αρ.πρωτ. 2606, την κα Μεταξιώτη Σταυρούλα), οι οποίες η καθεμία
χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου
προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα Winbank θα
δεσμεύουν έγκυρα το Δήμο σε όλες τις συναλλαγές του, πλην της
αγοραπωλησίας μετοχών, και μέχρι του ποσού των 300.000,00 € ανά
συναλλαγή.

2. Για τη διενέργεια συναλλαγών, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, για ποσά
άνω των 300.000,00 € ανά συναλλαγή, απαιτείται η από κοινού χρήση ή
πληκτρολόγηση δύο (2) απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισης, εκ
των οποίων ο ένας πρέπει να ανήκει στον κ. Δήμαρχο και ο δεύτερος σε μία
εκ των ανωτέρω δύο υπαλλήλων του Δήμου.

3. Τέλος απαιτείται η χρήση ή η πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του
απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης της κας Βουλγαρίδου Ελισάβετ,
Προϊσταμένης Ταμείου και Ειδικού Ταμία του Δήμου και της κας Συμεωνίδου
Γεωργίας, αναπληρώτριας Ταμία και αναπληρώτριας Διαχειρίστριας Ταμείου
του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού, για τις εξής ενδεικτικά
συναλλαγές :

 Αλλαγή στοιχείων αλληλογραφίας
 Αιτήσεις-τροποποιήσεις εντολών πάγιας εξόφλησης λογαριασμών (π.χ. ΔΕΗ,

ΟΤΕ κλπ.).
 Αιτήσεις για έκδοση νέου μπλοκ επιταγών.
 Αναλυτική κίνηση λογαριασμών (statements).
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 Πρόσβαση μέσω της επιλογής «Ιστορικό Ενεργειών» σε όλες τις συναλλαγές
που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος Winbank ανά
εξουσιοδοτημένο χρήστη (“Internal Auditor”).

Επίσης έχει εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος κ. Αριστείδης Βασιλόπουλος προκειμένου
να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου τη νέα σχετική σύμβαση,
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή, όπως και κάθε
άλλο συνημμένο στην ανωτέρω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 37/2015.

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
Παπαλουκά Ευτυχία

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
Τομπούλογλου Ιωάννης
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος

Κανταρέλης  Δημήτριος
Κόντος  Απόστολος

Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Γκούμα  Δανάη-Εύα
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Ακριβές Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Ταμείου
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
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