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ΘΕΜΑ: «Ανασυγκρότηση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας, βάσει των διατάξεων του Ν. 3013/2002 (επανεισαγωγή)» 
 

 
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 
17.4.2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
4714/12-4-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 11/2013) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, 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 : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
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: 69/ 2013 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 5525/24-4-2013 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από τα Πρακτικά της από 17.04.2013 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 11/2013 του ∆.Σ. 
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην 
οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 

ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩΗΓ-ΔΓ8



 2 

 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
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 23 παρόντες 
και 10 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ (απεχώρησε πριν 
από την ψηφοφορία επί του 8ου θέµατος της Η.∆.) 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                          Κότσιρας Παύλος                                                 
Παϊδας Αδαµάντιος                                             Κόντος Σταύρος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη            
Τάφας Ηλίας                                                        Βαλασσάς Βεργής 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                            Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Παπανικολάου Νικόλαος                                   Γρετζελιάς Παντελής 
Παπακώστας Γεώργιος                                      ∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Καραβίας Γεώργιος                                            Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Χατζηδάκη Μαρία                                               Χωρινός Ζαχαρίας 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος   Αγαγιώτου Βασιλική 
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                     Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                        
Γραµµένος Σπυρίδων 
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Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
Πολίτης Σταύρος                                             
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
   
   
    
Σηµειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν παρούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, όσο και η 

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

Ναθαναήλ. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Χ.Μπόβος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία 

επί του 11ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο κ. Α.Παΐδας προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν 

από την ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος Ε.Η.∆. 

• Οι κ.κ. Η.Τάφας και ∆.Κανταρέλης προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 1ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο κ. Λ.Γεωργαµλης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και 

ψηφοφορία επί του 8ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο κ. Σ.Πολίτης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν από την ψηφοφορία επί του 20ου θέµατος της Η.∆. που συζητήθηκε ως 2ο µεταξύ 

των θεµάτων αυτής. 

• Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν από την ψηφοφορία επί του 4ου θέµατος της .Η.∆. και απεχώρησε από αυτήν 

µετά την απόσυρση των αριθ. 15, 17 και 18 θεµάτων της Η.∆. 

• Ο κ. Ν.Παπανικολάου απεχώρησε από την Συνεδρίαση µετά την απόσυρση των 

αριθ. 15, 17 και 18 θεµάτων της Η.∆.. 
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Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

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

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

8ο 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.∆.  

 

ΘΕΜΑ 8ο  

 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο Θέµα της Η.∆. και µε βάση το υπ΄αρ. πρωτ. 

2406/26-2-2013 εισηγητικό έγγραφο του Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του ∆ήµου & ∆ιοικητικής Μέριµνας, είπε τα εξής:  

 
ΘΕΜΑ: «Ανασυγκρότηση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας βάσει 
των διατάξεων του Ν. 3013/2002 και του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006» 
 
 
Σας γνωρίζουµε ότι, σύµφωνα µε : 
 

1. Την παρ. 3α του άρθρου 13 του Ν. 3013/2002 , προβλέπεται η σύσταση 
Συντονιστικού  Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην έδρα κάθε 
∆ήµου. 
 

2. Τις περιπτώσεις β, γ και δ του άρθρου 13 του Ν. 3013/2002 , ορίζονται τα 
εξής: 
Β. «Το ανωτέρω Όργανο αποτελείται από τους: 

• Το ∆ήµαρχο , ως Πρόεδρο. 
• ∆ύο (2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους , που ορίζονται µε απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου , εκ των οποίων ο ένας (1) προέρχεται από τη 
Μειοψηφία 

• Ειδικευµένα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
και του Νοµού. 
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• Εκπρόσωπο Στρατιωτικού ∆ιοικητή της Περιοχής , «∆ιοικητή 
Αστυνοµικού Τµήµατος της έδρας του ∆ήµου , Προϊστάµενο του 
Ειδικού Προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ,….και 
∆ιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του ∆ήµου ή 
εκπρόσωπο της αντίστοιχης της έδρας του Νοµού 

• Προϊστάµενο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΤΑ 
• Προϊστάµενο του οικείου ∆ασαρχείου ή εκπρόσωπο της ∆/σης 

∆ασών της Περιφέρειας 
• Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας 

Γ. Στις συνεδριάσεις λαµβάνουν µέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας 
του ∆ήµου , καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών µετά από πρόσκληση του 
Προέδρου. 
∆. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής . καθώς και του έργου 
αποκατάστασης των ζηµιών , το ανωτέρω Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη 
βάση , µε δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και µε τους οριζόµενους , από 
τους µετέχοντες αναπληρωτές τους.» 

 
 

3. Την αριθ. 58/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , µε την οποία  
συστήθηκε Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος αποτελούµενο από τα κάτωθι µέλη: 

• Αντιδήµαρχο Καθαριότητας και Πρασίνου, κ. Μ. Κουτσάκη,  ως 
Πρόεδρο 

• Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών ,κ. Ζ. Χωρινό, ∆ηµοτικό Σύµβουλο 
της Πλειοψηφίας, ως µέλος. 

• ∆ηµοτικό Σύµβουλο της Μείζονος Αντιπολίτευσης ,κ. Ι. Τοµπούλογλου,  
ως µέλος. 

• Υπάλληλο της ∆/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ,κ. Α. Τσιαντή 
,ως µέλος. 

• ∆ηµοτικό Αστυνοµικό της ∆/σης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου ,κ. 
Γ. Ιερωνυµάκη ,  ως µέλος. 

• κ. Μιλτιάδη Μόσχο , συνταξιούχο, εκπαιδευµένο Εθελοντή Πολιτικής 
Προστασίας , ως µέλος και εκπρόσωπος των Εθελοντών Πολιτικής 
Προστασίας Νέας Φιλαδέλφειας. 

• Ένας εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας της έδρας του 
∆ήµου ή της αντίστοιχης έδρας του Νοµού , ο οποίος θα ορισθεί από 
την εν λόγω Υπηρεσία 

• Ένας εκπρόσωπος του οικείου ∆ασαρχείου ή της ∆/σης ∆ασών της 
Περιφέρειας , ο οποίος θα ορισθεί από την εν λόγω υπηρεσία 

• Εκπρόσωποι από τα Αστυνοµικά Τµήµατα της Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. 
Χαλκηδόνας αντιστοίχως , οι οποίοι θα ορισθούν από την εν λόγω 
Υπηρεσία. 

• Εκπρόσωποι – στελέχη Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας 
και του Νοµού , οι οποίοι θα ορισθούν από τις εν λόγω υπηρεσίες. 
 

4.  Τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος ( ΦΕΚ 3013/Β’/13-11-2012) , σύµφωνα µε τον οποίο η ∆/ση 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου περιλαµβάνει ειδικότερα, µεταξύ άλλων,  τη 
διοικητική ενότητα : Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. 
 

5. Την αριθ. 4/2013 Απόφαση της ∆ηµάρχου Περί Ορισµού των Αντιδηµάρχων , 
σύµφωνα µε την οποία , η ∆ηµοτική Σύµβουλος της πλειοψηφίας , Χατζηδάκη 
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Μαρία ορίσθηκε Αντιδήµαρχος  της ∆/σης Περιβάλλοντος και Πρασίνου και 
της µεταβιβάζεται , µεταξύ άλλων, η καθ’ ύλην αρµοδιότητα της υπογραφής 
και της ευθύνης για την αντιµετώπιση όλων των θεµάτων της ∆/σης 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ∆ήµου , όπως αυτή καθορίζεται από τον 
ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος ( ΦΕΚ 3013/Β’/13-11-2012) .   
 

6. Το γεγονός ότι: 
• ο κ. Ζ. Χωρινός δεν είναι Αντιδήµαρχος 
• o κ. Α. Τσιαντής δεν είναι Προϊστάµενος της ∆/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου  
• ο κ. Γ. Ιερωνυµάκης δεν είναι Προϊστάµενος του ειδικού προσωπικού της 

∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου.  
 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 αναφορικά στις αρµοδιότητες 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 και τον ισχύοντα 
Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , βάσει του οποίου το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και 
εισήγηση θεµάτων της αρµοδιότητάς του. 
 
 

Βάσει των ανωτέρω , το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να λάβει απόφαση: 
 

1. Για την ανασυγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και τον ορισµό: 
 

• Της Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος και Πρασίνου , κας Χατζηδάκη Μαρίας , ως 
Προέδρου του ανωτέρω Οργάνου. 
 

• Ενός (1) ∆ηµοτικού Συµβούλου από την πλειοψηφία.  
 

• Ενός (1) υπαλλήλου Προϊστάµενου της ∆/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
, όπου σύµφωνα µε τις αριθ. 10/2011 145/2011 και 180/2011 Αποφάσεις 
∆ηµάρχου έχει ορισθεί η Κολοβού Εύα κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών και 
η Σγουράκη Ελένη – ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών , η οποία θα συνεχίσει να είναι 
Προϊσταµένη µέχρι την επιλογή νέων προϊσταµένων από τα νέα υπηρεσιακά 
συµβούλια  . 
 

• Ενός (1) υπαλλήλου Προϊστάµενου του ειδικού προσωπικού της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας του ∆ήµου όπου σύµφωνα µε τις αριθ. 10/2011 145/2011 και 
180/2011 Αποφάσεις ∆ηµάρχου έχει ορισθεί ο Αναγνώστου Γεώργιος ∆Ε1 
∆ιοικητικού . 
 

Κατά τα άλλα η απόφαση 58/2011 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µένει ως έχει. 
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Ακολούθως έλαβαν τον λόγο οι επικεφαλής των παρατάξεων οι οποίοι εξέφρασαν τις 

απόψεις τους και τις αντιρρήσεις τους που κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά 

της συνεδρίασης, όπως επίσης και οι ειδικοί Αγορητές. 

 

• Οι κ.κ. Χ.Τοµπούλογλου και Ι.Τοµοπούλογλου µίλησαν για τη λειτουργία του 

Οργάνου στο παρελθόν, θεωρώντας ότι αυτό δεν λειτούργησε όπως έπρεπε. 

Ο τελευταίος δήλωσε ότι δεν επιθυµεί να είναι πλέον µέλος. Η κα ∆ήµαρχος, ο 

κ. Μ.Κουτσάκης και η κα Μ.Χατζηδάκη τόνισαν ότι από πλευράς ∆ιοίκησης 

έγινε κάθε προσπάθεια για τη λειτουργία του Οργάνου. 

 

Προτείνεται από την πλειοψηφία ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Αδαµάντιος Παΐδας. 

Στη θέση του κ. Ι.Τοµπούλογλου προτάθηκε η ∆ηµ. Σύµβουλος της ελάσσονος 

µειοψηφίας κα ∆.Ε.Γκούµα. 

 

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
και µε τις επιµέρους προτάσεις που ακολούθησαν σε ψηφοφορία ενώπιον του 
Σώµατος .   
 

• Κατά της απόφασης δήλωσε ότι τάσσεται η κα ∆.Ε.Γκούµα, µόνο σε ότι 

αφορά τον ορισµό των ∆ηµ. Συµβούλων στο Συντονιστικό Όργανο και τον 

ορισµό της Προέδρου αυτού. 

 

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

• Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 70 παρ. 1 του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης») 

• Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3013/2002 
• Τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – 

Χαλκηδόνος ( ΦΕΚ 3013/Β’/13-11-2012) 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

[21 ΥΠΕΡ -1 ΚΑΤΑ (µόνο για τον ορισµό των ∆ηµ. Συµβούλων)  
 ως µελών του Συντονιστικού Οργάνου 

21 ΥΠΕΡ-1 ΚΑΤΑ για την Πρόεδρο του Οργάνου] 
 

Α. Ανασυγκροτεί το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, για το υπόλοιπο της δηµοτικής περιόδου, ήτοι µέχρι τις 
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31-8-2014 τροποποιώντας την αριθ. 58/2011 απόφαση ∆.Σ., το οποίο θα αποτελείται 
από τα κάτωθι µέλη:  
 

1. κα Μαρία Χατζηδάκη, Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου, ως Πρόεδρο 
 
2. κ. Αδαµάντιο Παΐδα, Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 
Ηλεκτροφωτισµού, ∆ηµοτικό Σύµβουλο της Πλειοψηφίας, ως µέλος.  
 
3. κα ∆ανάη-Εύα Γκούµα, ∆ηµοτικό Σύµβουλο της ελάσσονος µειοψηφίας, ως 
µέλος. 
 
4. Την Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου , όπου σύµφωνα µε 
τις αριθ. 10/2011 145/2011 και 180/2011 Αποφάσεις ∆ηµάρχου έχει ορισθεί η κα 
Κολοβού Εύα κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, αναπληρούµενη από την κα 
Σγουράκη Ελένη – ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών , η οποία θα συνεχίσει να είναι 
Προϊσταµένη µέχρι την επιλογή νέων προϊσταµένων από τα νέα υπηρεσιακά 
συµβούλια,  ως µέλος. 
 
5. Τον Προϊστάµενο του ειδικού προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου, 
όπου σύµφωνα µε τις αριθ. 10/2011 145/2011 και 180/2011 Αποφάσεις ∆ηµάρχου 
έχει ορισθεί ο κ. Αναγνώστου Γεώργιος  ∆Ε1 ∆ιοικητικού, ως µέλος. 
 
6. κ. Μιλτιάδη Μόσχο του Γεωργίου, συνταξιούχο, εκπαιδευµένο Εθελοντή 
Πολιτικής Προστασίας ως µέλος και εκπρόσωπο των Εθελοντών Πολιτικής 
Προστασίας Ν. Φιλαδέλφειας. 
 
7. Έναν εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του ∆ήµου ή της 
αντίστοιχης έδρας του Νοµού, ο οποίος θα οριστεί από την εν λόγω Υπηρεσία. 
 
8. Έναν εκπρόσωπο του οικείου ∆ασαρχείου ή της ∆/νσης ∆ασών της Περιφέρειας, ο 
οποίος θα οριστεί από την εν λόγω Υπηρεσία. 
 
9. Εκπροσώπους από τα Αστυνοµικά Τµήµατα της Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. 
Χαλκηδόνας αντιστοίχως, οι οποίοι θα οριστούν από την εν λόγω Υπηρεσία. 
 
10. Εκπροσώπους-στελέχη Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και του 
Νοµού, οι οποίοι θα οριστούν από την εν λόγω Υπηρεσία. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 58/2011 απόφαση ∆ηµ. Συµβουλίου. 
 
 

Β. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 69/ 2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
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         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Τάφας Ηλίας 

Κουτσάκης Μιχαήλ 
Παπανικολάου Νικόλαος 

Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

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

Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 

Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
Κοιν.: 

1. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
2. Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
3. Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού 
4. ∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου/Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής 

Προστασίας 
5. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
6. ∆/νση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
7. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου & ∆ιοικητικής Μέριµνας 
8. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
9. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ∆ηµ. Σχέσεων 
10. Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας 
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