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ΘΕΜΑ: «Ψήφιση πίστωσης για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 
Πρωτοµαγιάς έτους 2012».  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
25.04.2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
4692/9/23.4.2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 9/2012) 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 παρ. 5 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: 67/2012 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου:  5088 / 27-4-2012 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049028-029, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 25.4.2012 έκτακτης 
Συνεδρίασης Νο. 10/2012 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. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
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 27 παρόντες 
και 6  απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                Χωρινός Ζαχαρίας                                                       
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                         Παπανίκα Αικατερίνη   
                                                                                Κόντος Σταύρος                                                              
Μπόβος Χαράλαµπος                                            Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
                                                                                Βαλασσάς Βεργής 
Κότσιρας Παύλος                                           Γκούµα ∆ανάη-Εύα                                                                                       
Παϊδας Αδαµάντιος                                                  
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           
Σιµιγδαλά Ειρήνη  
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία             
Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Χατζηδάκη Μαρία 
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Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Πολίτης Σταύρος     
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
   
   
    
Σηµειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν παρούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, ενώ απουσίαζε η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή συνεδρίαση. 

 

• Οι κ.κ. Κ.Α.Μάλλιος, Σ.Κοσµά και Σ.Πολίτης  αποχώρησαν  από τη Συνεδρίαση ο 

πρώτος κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν  από την ψηφοφορία επί του 2ου 

θέµατος της Η.∆., η δεύτερη µετά την ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος της Η.∆. 

και ο τρίτος µετά την ψηφοφορία επί του 3ου θέµατος της Η.∆.. 

 

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

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

2ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το οποίο οµόφωνα το ∆.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), συµφώνησε να συζητηθεί, ως 

κατεπείγον. 

 

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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2ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 4931/25-4-2012 διαβιβαστικό έγγραφο του Αυτοτελούς 
Γραφείου ∆ηµάρχου/Γραφείου ∆ηµ. Σχέσεων του ∆ήµου, ανέφερε προς το Σώµα, 
µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις της Πρωτοµαγιάς 2012. 
-  ∆ιάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000 ευρώ». 
  

 
Κύριε Πρόεδρε,  
 
Στον υπό έγκριση προϋπολογισµό του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος 
για το οικ. έτος 2012 είναι εγγεγραµµένος ο Κ. Α. 02.15.6443.001 µε τίτλο 
«Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές, κ.λ.π θεάµατα (δαπάνες εορτασµού 
Πρωτοµαγιάς)»  συνολικής πίστωσης 50.000 €. 
                              
Καλείσθε όπως εγκρίνετε : 
 

1) ∆απάνη ηχητικής κάλυψης των µουσικών εκδηλώσεων και τις δυο 
ηµέρες 30 Απριλίου & 1 Μαΐου, εταιρία Χατήρας Αθανάσιος & ΣΙΑ Ε.Εποσού 
4.920 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ καθώς και του κόστους 
φύλαξης των µηχανηµάτων) 
 

2) ∆απάνη για λαϊκή συναυλία του Βασίλη Πάτσιου, µε 6µελές µουσικό 
σχήµα και διάρκειας µουσικού προγράµµατος 2 ωρών, ποσού 2.600 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) 
 

3) ∆απάνη για ελληνική ροκ συναυλία του συγκροτήµατος ΩΡΙΩΝΕΣ και 
την ανερχόµενη τραγουδίστρια Τζίνα Αβραµίδου, µε 8µελές µουσικό σχήµα 
και διάρκεια προγράµµατος 2 ωρών, ποσού 2.260 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) 
 

4) ∆απάνη για ελληνική ροκ συναυλία του νεανικού συγκροτήµατος 
BADCASE ποσού 400 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 
 

5) ∆απάνη για την ζωντανή µουσική κάλυψη των παραδοσιακών 
συγκροτηµάτων  ποσού 3.600 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ).    
 

6) ∆απάνη για τον ανθοστολισµό εξέδρας του καταστήµατος (γιρλάντα µε 
άνθη - κατασκευή και τοποθέτηση) ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ 900 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ)   
 

7) ∆απάνη για νερά και αναψυκτικά για τους καλλιτέχνες, τις ορχήστρες 
και τα µέλη των χορευτικών µέχρι 500 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου και 
του ΦΠΑ) 
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8) ∆απάνη για εκτύπωση 100 αφισών Α3 τετραχρωµίας 60 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α. 
 

9) ∆απάνη για κατασκευή και εκτύπωση πανό εταιρία ΚΑΙΣΑΡΗΣ Α.Ε 590 
ευρώ πλέον Φ.Π.Α  
  
Να σηµειωθεί ότι όλες οι γραφιστικές εργασίες για τις αφίσες και το πανό 
είναι προσφορά του κ. Τριανταφύλλου Χρήστου, µέλους της Επιτροπής 
Πρωτοµαγιάς. 
 
Παρακαλείται το ∆. Σ. µε απόφαση του, να ψηφίσει βάσει του άρθρου 158 
παρ.3 του ∆. Κώδικα, αντίστοιχη πίστωση 20.000,00 ευρώ σε βάρος του 
ανωτέρω Κ.Α. του υπό έγκριση προϋπολογισµού έτους 2012 του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος για την κάλυψη της δαπάνης.  
 
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 Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Χ.Μπόβος εισηγήθηκε το θέµα και 

ανέλυσε τις επιµέρους δαπάνες. Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου ζήτησε να πληροφορηθεί 
τις µέχρι στιγµής εισπράξεις που, όπως απαντήθηκε,  ανέρχονται στο ποσόν των 
165.000,00 €. Ο κ.Κ.Α.Μάλλιος για τη συµµετοχή της Φιλαρµονικής του ∆ήµου 
στις εκδηλώσεις. Οι κ.κ. Ν.Παπανικολάου, Β.Αγαγιώτου και Ε.Παπαλουκά 
υποστήριξαν ότι πρέπει να γίνουν εκδηλώσεις και στις δύο δηµοτικές ενότητες. 
Το ίδιο υποστήριξε και ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ.Π.Γρετζελιάς που χαρακτήρισε την 
εισήγηση «ντροπή». Απάντησε η κα ∆ήµαρχος που δήλωσε αντίθετη σε πολιτική 
«άρτου και θεαµάτων». 

• Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ. Π.Κότσιρας αναφέρθηκε στην ανάγκη 
για «φθηνή» Πρωτοµαγιά, στην συλλογή προσφορών από καλλιτέχνες και στα 
αιτήµατα των καταστηµαταρχών και των µικροπωλητών. Επίσης ο Αντιδήµαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. ∆.Κανταρέλης αναφέρθηκε στην πολιτική διάσταση του 
εορτασµού και δήλωσε αντίθετος σε αύξηση της δαπάνης. Ο κ. Σ.Κοσκολέτος 
υποστήριξε να υπάρχουν δύο εξέδρες (Ν.Φ. και Ν.Χ.), την ανάγκη υποστήριξης 
των συγκροτηµάτων του ∆ήµου και για τη Φιλαρµονική. Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος 
δήλωσε ότι δεν τον εκφράζει η Πρωτοµαγιά όπως εορτάζεται και δεν ψηφίζει την 
εισήγηση. Ο κ.Α.Παΐδας µίλησε για βιαστικές συνεννοήσεις  της τελευταίας 
στιγµής και για προχειρότητα. Ο κ. Ν.Παπανικολάου πρότεινε το 20% των 
εσόδων κάθε Πρωτοµαγιάς να διατίθενται ανταποδοτικά για τη χρηµατοδότηση 
των εκδηλώσεων του εποµένου έτους.  

• Ο κ. Ι.Τοµπούλογλου χαρακτήρισε το φαινόµενο επαναλαµβανόµενο, µίλησε για 
υποκρισία όσον αφορά το θέµα της Φιλαρµονικής, τάχθηκε υπέρ προσεκτικού 
χειρισµού των εσόδων της εορτής (κοινωνικούς σκοπούς κλπ.) και υπέρ του 
διπλού εορτασµού. Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου υποστήριξε ότι ευθύνεται η ∆ιοίκηση 
για τις καθυστερήσεις, πρότεινε µόνιµη Επιτροπή Πρωτοµαγιάς, για εντελώς 
διαφορετική µορφή γιορτής µε πολιτικό και εορταστικό χαρακτήρα και τάχθηκε 
υπέρ δύο εξεδρών µε εναλλασσόµενο πρόγραµµα. Η κα Σ.Κοσµά µίλησε για την 
ανάγκη καλύτερης προετοιµασίας των εκδηλώσεων και για την κοινωνική 
διάσταση του θέµατος ενώ ο κ. Σ.Πολίτης τάχθηκε υπέρ του πολιτικού 
εορτασµού διαφωνώντας πλήρως µε τον τρόπο που εορτάζεται η Πρωτοµαγιά 
στην πόλη. 
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• Τοποθετήθηκαν ακόµη οι κ.κ. Φ.Νικολόπουλος, Χ.Κοπελούσος, Ε.Πλάτανος, 
Γ.Καραβίας, Χ.∆ηµακόπουλος, Π.Λαζαρίδης, Γ.Παπακώστας, Π.Φίλου-Μαυράκη, 
Σ.Γραµµένος καθώς και εκπρόσωποι των µικροπωλητών και των δηµοτών. 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα σε 
ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος µε την πρόταση αύξησης του ποσού για τις 
εκδηλώσεις σε 35.000,00 € και µε διοργάνωση αυτών και στις δύο ενότητες που 
συναπαρτίζουν το ∆ήµο.   
 

• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Π.Γρετζελιάς, ∆.Κανταρέλης, Ε.Παπαλουκά, Χ.∆ηµακόπουλος και Σ.Πολίτης. 

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

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 και 5 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/06 (∆.Κώδικας) 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(21 ΥΠΕΡ-5 ΚΑΤΑ) 

 
1. Εγκρίνει δαπάνη για τις εορταστικές εκδηλώσεις της Πρωτοµαγιάς 

έτους 2012 και ψηφίζει σχετική πίστωση ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων 
ευρώ (35.000,00 €) (συµ/νου Φ.Π.Α.) σε βάρος του υπ’αριθµ. Κ.Α 
02.15.6443.001 µε τίτλο : «Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά 
θεάµατα (συµπεριλαµβάνονται βραβεία & έπαθλα)» αρχικής πίστωσης 
ποσού 50.000,00 ευρώ του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. 
έτους 2012 για την κάλυψη της δαπάνης, ορίζοντας ότι οι εορταστικές 
εκδηλώσεις θα διοργανωθούν και στις δύο δηµοτικές ενότητες 
(Ν.Φιλαδέλφεια και Ν. Χαλκηδόνα) επί δύο (2) ηµέρες σε δύο (2) εξέδρες και 
µε κυλιόµενο πρόγραµµα, µε αντίστοιχη τροποποίηση των αναφεροµένων 
στην εισήγηση επιµέρους δαπανών και έπειτα από συνεννόηση µε τους 
συµµετέχοντες καλλιτέχνες.  

2. Καθορίζει ότι ο φετινός εορτασµός θα είναι οριστικά διήµερος (30/4 και 
1/5/2012), απορρίπτοντας σχετικό αίτηµα µικροπωλητών για επέκταση αυτού, 
προκειµένου να αποφευχθεί περαιτέρω αναστάτωση στη ζωή της πόλης από 
τις εκδηλώσεις. 

3. Ορίζει σε συµπλήρωση της αριθ. 238/2011 απόφασης ∆.Σ. και µετά από 
αίτηµα των ενδιαφεροµένων δύο (2) ακόµη θέσεις για την τοποθέτηση 
κινητών καντινών και συγκεκριµένα µία (1) επί της πλατείας Πατριάρχου επί 
του ηµικυκλίου, παραπλεύρως της εξέδρας εκδηλώσεων και µία (1) επί της 
νησίδας, απέναντι από το κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ». 

  
• Σηµειώνεται ότι όλες οι γραφιστικές εργασίες για τις αφίσες και το πανό είναι 

προσφορά του κ. Τριανταφύλλου Χρήστου, µέλους της Επιτροπής 
Πρωτοµαγιάς. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   67/2012. 

 

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 
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 

Κοσµά Σταυρούλα 
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 
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Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Γραφείο Τύπου & ∆ηµ. Σχέσεων 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Αντιδήµαρχο Καθαριότητας & ∆ηµ. Αστυνοµίας 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- ∆/νση Οικ. Υπηρεσιών 
- ∆/νση ∆ηµ. Αστυνοµίας 
- Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων 
- Τµήµα Λογιστηρίου 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: Β496ΩΗΓ-ΧΤΩ


