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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 16.5.2012 
Συνεδρίασης Νο. 11/2012 του Δ.Σ. του 
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 

 
ΘΕΜΑ: «Παροχή σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση της συστατικής 
πράξης του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά»  
 
 
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 
16.5.2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 5516/11-
5-2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 10/2012) του Προέδρου αυτού κ. 
Παντελή Χρ. Γρετζελιά, 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»). 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
19. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
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 27 παρόντες 
και 6 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
(αποχώρησε λόγω ασθενείας μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί των 
Ε.Η.Δ. θεμάτων) 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                Παπανίκα Αικατερίνη                                        
Κανταρέλης Δημήτριος                                          Παπαλουκά Ευτυχία 
Μπόβος Χαράλαμπος                                             Παπανικολάου Νικόλαος 
Κότσιρας Παύλος                                                   Παπακώστας Γεώργιος 
Παϊδας Αδαμάντιος                                                Γεωργαμλής Λύσσανδρος 
Χωρινός Ζαχαρίας                                                  Βαλασσάς Βεργής 
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη           
Σιμιγδαλά Ειρήνη  
Νικολόπουλος Φώτης 
Λαζαρίδης Πέτρος  
Δημακόπουλος Χρήστος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
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Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσμά Σταυρούλα 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούμα Δανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
   
   
    
Σημειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν παρούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  Δήμητρα Δερμανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

 

• Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Π.Γρετζελιάς αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης επί του 1ου θέματος της Η.Δ.. Για το υπόλοιπο της 

Συνεδρίασης προήδρευσε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 69 παρ. 2 του Ν. 

3852/10 («Καλλικράτης»), ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χ.Κοπελούσος. 

 

• Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία 

επί του 1ου Ε.Η.Δ. θέματος, οι κ.κ. Ζ.Χωρινός, Β.Αγαγιώτου και Π.Φίλου-Μαυράκη 

κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 1ου θέματος της Η.Δ., ενώ ο κ. 

Χ.Δημακόπουλος μετά τη συζήτηση και 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 Προεδρεύσας, απούσης της κας Δημάρχου (αποχώρησε λόγω ασθενείας) και παρουσία 

των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 4ο 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 
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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.  

4ο  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 5477/10-5-2012 διαβιβαστικό έγγραφο του Αυτοτελούς 
Γραφείου Δημάρχου του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 
ΘΕΜΑ: «Παροχή σύμφωνης γνώμης για τη τροποποίηση της συστατικής πράξης του 
Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά» 

ΣΧΕΤ: η αριθμ. 149/17-10-2011     Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής  του    Συνδέσμου 
(ορθή επανάληψη)                                   
 
Κύριε Πρόεδρε, 
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1294/3-11-11 εισηγητική έκθεση του προέδρου του 
Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) Γρηγόρη Γουρδομιχάλη, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή ενός λειτουργικότερου προτύπου υλοποίησης 
δράσεων περιβαλλοντικού και κοινωνικού χαρακτήρα, προς όφελος των Δήμων- μελών του 
ΠΕΣΥΔΑΠ θα πρέπει  να γίνει τροποποίηση στη συστατική πράξη του Συνδέσμου .  
Η ιδρυτική Πράξη  του ΠΕΣΥΔΑΠ  συντάχθηκε το 1983 και από τότε μέχρι σήμερα έχουν 
σημειωθεί ουσιαστικές αλλαγές στο κοινωνικό, οικονομικό, θεσμικό & περιβαλλοντικό πλαίσιο 
που δρα η αυτοδιοίκηση. Νέα προβλήματα παρουσιάζονται, επιπλέον  αρμοδιότητες και 
ευθύνες αποδίδονται στην τοπική αυτοδιοίκηση και  σε αρκετές περιπτώσεις ενώ υπήρχαν οι 
δυνατότητες ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων του  Συνδέσμου, οι μη προβλέψεις της αρχικής 
συστατικής πράξης, θέτουν περιορισμούς. 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή ενός λειτουργικότερου προτύπου υλοποίησης 
δράσεων περιβαλλοντικού και κοινωνικού χαρακτήρα, προς όφελος των Δήμων- μελών του 
ΠΕΣΥΔΑΠ, είναι απολύτως απαραίτητη η τροποποίηση της  συστατικής Πράξης του 
Συνδέσμου, σύμφωνα με την αριθμ. 149/2011 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Συνδέσμου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να ληφθούν Αποφάσεις 
Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων – μελών του ΠΕΣΥΔΑΠ, όπου θα διατυπώνεται η 
σύμφωνη γνώμη τους. 
Κατόπιν τούτων, παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο Σώμα το θέμα «Σύμφωνη γνώμη για την 
τροποποίηση της συστατικής πράξης του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – 
Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ)» του οποίου ο Δήμος μας είναι μέλος, ως εξής: 
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« τροποποίηση της αριθμ. 8753/1992 (ΦΕΚ /β/689/1983) απόφαση του Νομάρχη Αττικής, περί 
σύστασης «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ », ως προς το σκοπό του ΠΕΣΥΔΑΠ ως εξής: 

1. Αφαιρούνται από το σκοπό του ΠΕΣΥΠΑΠ: 
α)  η παράγραφος (α) η οποία αναφέρει: «η προστασία του περιβάλλοντος των δήμων της 
περιοχής Πειραιά (αέρα, θάλασσα, επιφανειακών υδάτων και εδάφους)» 
β) η παράγραφος (β) η οποία αναφέρει: «η δημιουργία κοινού νεκροταφείου με στόχο τη 
μετατροπή σε πράσινο των χώρων που καταλαμβάνουν τα νεκροταφεία που λειτουργούν» 
γ) η παράγραφος (γ) η οποία αναφέρει: «η αξιοποίηση των βουνών Αιγάλεω, της περιοχής 
Σχιστού και όλων των λατομείων σε χώρους αναψυχής για τους κατοίκους των γύρω Δήμων» 
 
2. Προστίθενται στο σκοπό του ΠΕΣΥΔΑΠ 
α) στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά  : 
 η προστασία και διαχείριση του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος καθώς και των 
φυσικών αποδεκτών (αέρας, θάλασσα, επιφανειακά  και υπόγεια νερά, έδαφος),  η εκτέλεση 
δασοτεχνικών έργων, η προστασία, η αναδάσωση και η ανάδειξη του Όρους Αιγάλεω ,  η 
κατασκευή και διαχείριση έργων κοινής ωφελείας αναγκαίων για την εξασφάλιση και 
προστασία της χλωρίδας και της πανίδας (ταμιευτήρες κλπ) στην περιοχή ευθύνης της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά     
β)  η αποκατάσταση ανενεργών λατομείων και ΧΑΔΑ  
γ) η διαχείριση υδάτων (όμβρια, υπόγεια, ανακυκλωμένα) 
δ) η κατασκευή και λειτουργία αποτεφρωτικού συστήματος για νεκρά ζώα 
ε) η παραγωγή και διάθεση κομπόστ 
στ) η παραγωγή και διάθεση ενέργειας από ΑΠΕ 
ζ) η παροχή συμβουλών σε θέματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης καθώς και η 
πραγματοποίηση μετρήσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων (θόρυβος, Η/Μ ακτινοβολία, 
ρύπανση κλπ) 
η) η έκδοση τιμολογίου για παροχή υπηρεσιών ή και αγαθών σε τρίτους (Δήμοι – μη μέλη, 
ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, φορείς και ιδιώτες). 
 
Συνοδευτικά σας κοινοποιώ την υπ’ αριθ. 149 ομόφωνη απόφαση-πρόταση τροποποίησης 
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΠΕΣΥΔΑΠ με  τους λόγους που διατυπώνονται σε αυτήν.  
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς 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 Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ.Ε.Γκούμα και Σ.Πολίτης. 

 
 
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») 
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• Την αριθμ. 149/17-10-2011     Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(19  ΥΠΕΡ, 2 ΚΑΤΑ )  
 
Παρέχει τη σύμφωνο γνώμη για την τροποποίηση της συστατικής πράξης του 

Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ)» του οποίου ο 

Δήμος Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος είναι μέλος, και ειδικότερα εγκρίνει την 

τροποποίηση της αριθμ. 8753/1992 (ΦΕΚ /β/689/1983) απόφαση του Νομάρχη 

Αττικής, περί σύστασης «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ », ως προς το σκοπό του ΠΕΣΥΔΑΠ ως 

εξής: 

1. Αφαιρούνται από το σκοπό του ΠΕΣΥΠΑΠ: 

α)  η παράγραφος (α) η οποία αναφέρει: «η προστασία του περιβάλλοντος των 
δήμων της περιοχής Πειραιά (αέρα, θάλασσα, επιφανειακών υδάτων και εδάφους)» 
β) η παράγραφος (β) η οποία αναφέρει: «η δημιουργία κοινού νεκροταφείου με 
στόχο τη μετατροπή σε πράσινο των χώρων που καταλαμβάνουν τα νεκροταφεία 
που λειτουργούν» 
γ) η παράγραφος (γ) η οποία αναφέρει: «η αξιοποίηση των βουνών Αιγάλεω, της 
περιοχής Σχιστού και όλων των λατομείων σε χώρους αναψυχής για τους κατοίκους 
των γύρω Δήμων» 
 
2. Προστίθενται στο σκοπό του ΠΕΣΥΔΑΠ 
α) στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά  : 
 η προστασία και διαχείριση του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος καθώς 
και των φυσικών αποδεκτών (αέρας, θάλασσα, επιφανειακά  και υπόγεια νερά, 
έδαφος),  η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, η προστασία, η αναδάσωση και η 
ανάδειξη του Όρους Αιγάλεω ,  η κατασκευή και διαχείριση έργων κοινής ωφελείας 
αναγκαίων για την εξασφάλιση και προστασία της χλωρίδας και της πανίδας 
(ταμιευτήρες κλπ) στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά     
β)  η αποκατάσταση ανενεργών λατομείων και ΧΑΔΑ  
γ) η διαχείριση υδάτων (όμβρια, υπόγεια, ανακυκλωμένα) 
δ) η κατασκευή και λειτουργία αποτεφρωτικού συστήματος για νεκρά ζώα 
ε) η παραγωγή και διάθεση κομπόστ 
στ) η παραγωγή και διάθεση ενέργειας από ΑΠΕ 
ζ) η παροχή συμβουλών σε θέματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης καθώς και η 
πραγματοποίηση μετρήσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων (θόρυβος, Η/Μ 
ακτινοβολία, ρύπανση κλπ) 
η) η έκδοση τιμολογίου για παροχή υπηρεσιών ή και αγαθών σε τρίτους (Δήμοι – μη 
μέλη, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, φορείς και ιδιώτες). 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   76/2012. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
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         Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΣΑΣ                              

    ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

  

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ                              ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 
 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Κανταρέλης Δημήτριος 
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 
Κόντος Σταύρος 
Κοσμά Σταυρούλα 
Γκούμα Δανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

 

Ακριβές Αντίγραφο                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
   
Αβραμίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  

- Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου 
- Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Δημ. Αστυνομίας 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

 
 
 
Συν.: - Η αριθμ. 149/17-10-2011     Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά 
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