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ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση παραιτηθέντων µελών του ∆.Σ. της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του ∆ήµου και εκλογή νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτού 
(σχετ. απόφ. ∆.Σ. 30/12)»  
 
 
Το ∆ηµοτικό 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 
4.4.2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
3486/7/30.3.2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 7/2012) του Προέδρου 
αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και 
στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης:  61/2012 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4239 / 10-4-2012 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες:  
Τηλ.: 213-2049034, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 4.4.2012 
Συνεδρίασης Νο. 8/2012 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
19. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
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 20 παρόντες 
και 13 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής           Παπανίκα Αικατερίνη                                        
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                    Χωρινός Ζαχαρίας                                                       
Μπόβος Χαράλαµπος                                        Παπαλουκά Ευτυχία                                 
Κότσιρας Παύλος                                              ∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Παΐδας Αδαµάντιος                                           Αγαγιώτου Βασιλική          
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη         Παπανικολάου Νικόλαος         
Σιµιγδαλά Ειρήνη                                          Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή    
Νικολόπουλος Φώτης                                      Παπακώστας Γεώργιος 
Λαζαρίδης Πέτρος                                          Κόντος Σταύρος 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                          Κοσµά Σταυρούλα        
Καραβίας Γεώργιος                                          Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Χατζηδάκη Μαρία                                            Βαλασσάς Βεργής 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                  Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
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Πλάτανος Ελευθέριος 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος   
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, ενώ ήταν 

απούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα 

Κυριακή Ναθαναήλ. 

 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή συνεδρίαση. 

 

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

έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

12ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής 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.∆.  

 

12ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 12ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 3118/20-3-2012 διαβιβαστικό έγγραφα του Τµήµατος 
∆ιοικητικής Μέριµνας του ∆ήµου, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
ΘΕΜΑ: « 1. Αντικατάσταση των παραιτηθέντων µελών από την 
Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, κ. Γ. 
Καραβία, κ. Χ.∆ηµακόπουλου και κας Α. Γκάρα . 

2. Ορισµός ενός (1) µέλους για τη θέση του Προέδρου. 
 
ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 30/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
  
 
 

ΑΔΑ: Β4ΩΓΩΗΓ-3ΜΚ



 4 

Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε : 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 107 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπου αναφέρει 
ότι « Οι ∆ήµοι µπορεί να έχουν µόνο :α) µία κοινωφελή επιχείρηση» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 108 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπου αναφέρει 
«Οι ∆ήµοι που προκύπτουν από συνένωση υπεισέρχονται αυτοδικαίως 
από την έναρξη λειτουργίας τους στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις 
των συνενωµένων  δήµων και κοινοτήτων , ως προς τις επιχειρήσεις 
αυτών καθώς και στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από συµβάσεις που έχουν υπογράψει» 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 252-264 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύουν και 
ειδικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 255 , το οποίο αφορά στη ∆ιοίκηση 
των Κοινωφελών Επιχειρήσεων , όπου ορίζεται ότι: « Οι Κοινωφελείς 
Επιχειρήσεις διοικούνται από ∆ιοικητικό συµβούλιο αποτελούµενο από 
επτά (7) έως έντεκα (11) µέλη , τα οποία ορίζονται µαζί µε τους 
αναπληρωτές τους από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο». 

4. Την  αριθ. 46/2011 και 84/2011 τροποποιητική αυτής αποφάσεις 
∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα «Έγκριση συγχώνευσης των 2 
κοινωφελών επιχειρήσεων των πρώην δήµων Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. 
Χαλκηδόνας σε ένα Ν.Π.Ι.∆. του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας και 
έγκριση Συστατικής Πράξης αυτού» όπου σύµφωνα µε το άρθρο 6 η 
Κοινωφελής Επιχείρηση διοικείται από 11µελές διοικητικό συµβούλιο , 
τα οποία ορίζονται µαζί µε τους αναπληρωτές τους από το ∆ηµοτικό ή 
Κοινοτικό Συµβούλιο . Από τα µέλη αυτά τουλάχιστον : 

• Τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου ή της Κοινότητας 
και τουλάχιστον ένα µέλος εξ αυτών προέρχεται από τη 
µειοψηφία. 

• Ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. 
• Τα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου ή της 

Κοινότητας που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το 
αντικείµενο της Επιχείρησης. 

• Σε περίπτωση που η Επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από 
είκοσι (20) εργαζοµένους , ορίζεται µέλος ένας (1) εκπρόσωπος 
των εργαζοµένων στην επιχείρηση ο οποίος υποδεικνύεται από 
τη Γενική Συνέλευση αυτών και µειώνονται κατά ένας οι δηµότες 
ή οι κάτοικοι του ∆ήµου. 

• Από τα παραπάνω µέλη , το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ορίζει δύο (2) 
µέλη για την κάλυψη της θέσης Προέδρου και Αντιπροέδρου. 

5. Το ΦΕΚ 933/23-5-2011 βάσει του οποίου συστήνεται η νέα 
συγχωνευµένη επιχείρηση σε ένα Ν.Π.Ι.∆. του νέου ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και την έγκριση Συστατικής Πράξης αυτού 
µε την επωνυµία –κατηγορία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3463/2006 όπου και σύµφωνα µε το 
άρθρο 6 η επιχείρηση διοικείται από 11µελές διοικητικό συµβούλιο, τα 
οποία ορίζονται µαζί µε τους αναπληρωτές τους από το ∆ηµοτικό ή 
Κοινοτικό Συµβούλιο , ενώ από τα παραπάνω αναφερόµενα µέλη το 
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∆ηµοτικό Συµβούλιο ορίζει δύο (2) µέλη για την κάλυψη της θέσης 
Προέδρου κι αντιπροέδρου. 

6. Το από 10-3-2011 έγγραφο του Συλλόγου Πλατανιωτών ∆ράµας 
Αθηνών και Περιχώρων , ο οποίος αποτελεί Κοινωνικό Φορέα που 
εδρεύει εντός των εδαφικών ορίων του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος από το οποίο προκύπτει ότι ορίζεται ως εκπρόσωπος  - 
τακτικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ο κ. Λαζαρίδης Νικόλαος µε 
αναπληρωµατικό του τον κ. ∆ηµητριάδη Νικόλαο.  

7. Το από 15/3/2011  Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εργαζοµένων 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας, 
από το οποίο προκύπτει ότι ως εκπρόσωπος τους στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης ορίζεται ο κ. 
Κυριαζόπουλος Χρήστος και ως αναπληρωτής του η κα Αντωνιάδου 
Ξανθίππη. 

8. Την αριθ. 56/2011 απόφαση ∆.Σ. µε θέµα «Εκλογή µελών ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Ι.∆. µε επωνυµία 
«Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος» µε την 
οποία ορίστηκε η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 
και είναι η εξής : 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
∆ιοικ.Συµβουλίου) 

 

ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ- 
(ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ιοικ.Συµβουλίου) 

 

ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Εκπρόσωπος 
φορέα 

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
Εκπρόσωπος Φορέα 

∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΒΑΛΛΙ∆ΟΥ ΝΙΚΗ              ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΓΚΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ        ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΧΛΑΠΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΡΟΓΛΑΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ     ΒΕΝΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΚΟΚΟΡΗ ΜΑΡΙΑ            ΒΟΚΟΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
(Εκπρόσωπος Σωµατείου Εργαζοµένων ) 

ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ (Εκπρόσωπος 
Σωµατείου Εργαζοµένων) 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (∆ηµοτικός 
Σύµβουλος  Μειοψηφίας ) 

ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (∆ηµοτικός 
Σύµβουλος  Μειοψηφίας) 

        

9. Τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006 όπου «τα µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου των κοινωφελών επιχειρήσεων είναι δυνατό να 
αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους , µε αιτιολογηµένη 
απόφαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου που τα όρισε , η 
οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών 
του . 

10. Την αριθ. 30/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , σύµφωνα µε 
την οποία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµόφωνα αποδέχτηκε τις 
παραιτήσεις του κ. Γ. Καραβία από Πρόεδρο και µέλος καθώς και των 
κ.κ  Αικ. Γκαρά – Παπαθανασίου και Χ. ∆ηµακόπουλου από µέλη του 
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∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «Κοινωφελής 
Επιχείρηση ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος» . 

Βάσει των ανωτέρω , το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να λάβει απόφαση και: 
 
1. Να προβεί στην αντικατάσταση των τριών (3)  παραιτηθέντων µελών και 
να ορίσει ένα ( 1) ∆ηµοτικό Σύµβουλο και δύο (2) κατοίκους ή δηµότες ως 
τακτικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.Ι.∆. «Κοινωφελής 
Επιχείρηση του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος». 
 
2. Να ορίσει εκ των ορισθέντων µελών ένα ( 1) µέλος για την κάλυψη της 
θέσης του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.Ι.∆. «Κοινωφελής 
Επιχείρηση του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος». 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Τίθεται επίσης υπόψη του Σώµατος η αριθ. πρωτ. 3718/3-4-2012 αίτηση παραίτησης 
της κας Α.Καβακοπούλου από το αξίωµα της Αντιπροέδρου του ∆.Σ. της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του ∆ήµου. 
 
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. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε πρώτα το θέµα της 
αποδοχής παραίτησης της κας Α.Καβακοπούλου από το αξίωµα της Αντιπροέδρου του 
∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Σ.Πολίτης, ο οποίος µειοψήφησε, και Κ.Α.Μάλλιος, ο οποίος ψήφισε λευκό. 
 

Στη συνέχεια η κα ∆ήµαρχος πρότεινε στο Σώµα τα τρία νέα τακτικά µέλη του ∆.Σ. 
του Ν.Π., ήτοι την ∆ηµοτική Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Μαρία Χατζηδάκη µε 
αναπληρωµατικό της τον ∆ηµ. Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Μιχαήλ Κουτσάκη, τους 
δηµότες/κατοίκους κ.κ. Μιχαήλ Λεωνίδα και  Κωνσταντίνο Μποσινάκο µε 
αναπληρωµατικούς τους δηµότες/κατοίκους κ.κ. Ηλία Τάφα και Λίνο Κουντουρά 
αντιστοίχως και την δηµότη/κάτοικο κα Μαρία Σιµιτζόγλου ως νέο αναπληρωµατικό 
µέλος του τακτικού µέλους του ∆.Σ. κ. Ιωάννη Χλαπάνα. 
 

• Κατά του ανωτέρω ορισµού (για όλους τους προταθέντες) δήλωσαν ότι 
τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Σ.Πολίτης, ο οποίος µειοψήφησε, και 
Κ.Α.Μάλλιος, ο οποίος ψήφισε λευκό. 
 

 
Τέλος, η κα ∆ήµαρχος πρότεινε στο Σώµα ως νέο Πρόεδρο του ∆.Σ. του Ν.Π. την 
∆ηµοτική Σύµβουλο της πλειοψηφίας κα Αγανίκη Καβακοπούλου µε αναπληρωµατικό 
της τον ∆ηµ. Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Φώτιο Νικολόπουλο και ως νέο 
Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. τον δηµότη/κάτοικο κ. Πολύβιο Καρόγλα, αναπληρούµενο από 
τον δηµότη/κάτοικο κ. Σπύρο Βενέρη. 
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• Κατά του ανωτέρω ορισµού (για όλους τους προταθέντες) δήλωσαν ότι 
τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Σ.Πολίτης, ο οποίος µειοψήφησε, και 
Κ.Α.Μάλλιος, ο οποίος ψήφισε λευκό. 

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

• Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1, 107 παρ. 1 και 108 παρ. 1 του Ν. 
3852/10 («Καλλικράτης») 

• Τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν. 3463/06 (∆.& Κ.Κώδικας) 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(18 ΥΠΕΡ – 1 ΚΑΤΑ- 1 ΛΕΥΚΟ) 
 

1. Αποδέχεται την παραίτηση της ∆ηµ. Συµβούλου της πλειοψηφίας κας 
Α.Καβακοπούλου από το αξίωµα της Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ». 

2. Εγκρίνει τον ορισµό ως νέων τακτικών µελών του ∆.Σ. του Ν.Π. της 
∆ηµοτικής Συµβούλου της πλειοψηφίας κ. Μαρίας Χατζηδάκη µε 
αναπληρωµατικό της τον ∆ηµ. Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Μιχαήλ 
Κουτσάκη, των δηµοτών/κατοίκων κ.κ. Μιχαήλ Λεωνίδα και  Κωνσταντίνου 
Μποσινάκου µε αναπληρωµατικούς τους δηµότες/κατοίκους κ.κ. Ηλία Τάφα 
και Λίνο Κουντουρά αντιστοίχως και της δηµότισσας/κατοίκου κας Μαρίας 
Σιµιτζόγλου ως νέου αναπληρωµατικού µέλους του τακτικού µέλους του ∆.Σ. 
κ. Ιωάννη Χλαπάνα. 

3. Εγκρίνει τον ορισµό της ∆ηµοτικής Συµβούλου της πλειοψηφίας κας Αγανίκης 
Καβακοπούλου ως νέου Προέδρου του ∆.Σ. του Ν.Π. µε αναπληρωµατικό της 
µέλος τον ∆ηµ. Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Φώτιο Νικολόπουλο και του 
δηµότη/κάτοικου κ. Πολύβιου Καρόγλα ως νέου Αντιπροέδρου του ∆.Σ., µε 
αναπληρωµατικό µέλος τον δηµότη/κάτοικο κ. Σπύρο Βενέρη για το υπόλοιπο 
της θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης. 

 
Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις η νέα σύνθεση του ∆.Σ. του Ν.Π.Ι.∆. µε την 
επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ» 
έχει πλέον ως εξής :  
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ (∆ηµ. 
Σύµβουλος)- ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
∆ιοικ.Συµβουλίου 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ  (∆ηµ. 
Σύµβουλος) 

 ΚΑΡΟΓΛΑΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ  
(δηµότης/κάτοικος)  -ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
∆ιοικ.Συµβουλίου 

ΒΕΝΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ  (δηµότης/κάτοικος) 

ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Εκπρόσωπος 
φορέα 

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
Εκπρόσωπος Φορέα 

ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  (∆ηµ. Σύµβουλος) ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (∆ηµ. Σύµβουλος) 
ΒΑΛΛΙ∆ΟΥ ΝΙΚΗ        (δηµότης/κάτοικος)  ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
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(δηµότης/κάτοικος) 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  (δηµότης/κάτοικος) ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ (δηµότης/κάτοικος) 
ΧΛΑΠΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     
(δηµότης/κάτοικος) 

ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
(δηµότης/κάτοικος) 

ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
(δηµότης/κάτοικος) 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΛΙΝΟΣ (δηµότης/κάτοικος) 

ΚΟΚΟΡΗ ΜΑΡΙΑ        (δηµότης/κάτοικος)    ΒΟΚΟΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
(δηµότης/κάτοικος) 

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
(Εκπρόσωπος Σωµατείου Εργαζοµένων ) 

ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ (Εκπρόσωπος 
Σωµατείου Εργαζοµένων) 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (∆ηµοτικός 
Σύµβουλος  Μειοψηφίας ) 

ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (∆ηµοτικός 
Σύµβουλος  Μειοψηφίας) 

 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προηγούµενες αριθ. 56/2011 και 30/2012 αποφάσεις 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   61/2012. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

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

   

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Μπόβος Χαράλαµπος 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτης 
Λαζαρίδης Πέτρος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
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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 :  

- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου 
- Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας 
-  
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