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Πράξη Αναρτητέα στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής Απόρων του Δήμου
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος»

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
22.4.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 7197/17-
4-2015 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 5/2015) 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ



Αρ. Απόφασης: 95/2015

Αρ. Πρωτοκόλλου: 8570/28-4-2015

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.: 213-2049028, 213-2049000
FAX :  213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr

georgepanosfx@gmail.com





ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα Πρακτικά της από 22.4.2015
Συνεδρίασης Νο. 5/2015 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 30 παρόντες
και 3 απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ________

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                    Ανδρέου Χριστίνα
Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ Κουτσάκης  Μιχαήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος
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
Κανταρέλης  Δημήτριος
Πλάτανος  Ελευθέριος
Κόντος  Απόστολος
Παπανικολάου  Νικόλαος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Αγαγιώτου  Βασιλική
Σιώρης  Νικόλαος
Γκούμα  Δανάη-Εύα

Σημειώνεται στην  Συνεδρίαση ήταν παρόντες 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.

 Το 12ο θέμα της Η.Δ. συζητήθηκε ως 1ο μεταξύ των θεμάτων αυτής, ενώ κατά τα

λοιπά τηρήθηκε η σειρά με την οποία ήταν εγγεγραμμένα τα θέματα στην Η.Δ..

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

 Οι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής και Δ.Κανταρέλης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη

διάρκεια της συζήτησης επί του 2ου θέματος της Η.Δ..

 Ο κ. Ι.Τομπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της

συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 10ου θέματος της Η.Δ., ενώ η κα

Δ.Ε.Γκούμα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του

ανωτέρω θέματος.

 Οι κ.κ. Γ.Αράπογλου, Β.Αγαγιώτου και Ν.Σιώρης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση

μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 11ου 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 18ο

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.

ΘΕΜΑ 18ο

Ο κ. Πρόεδρος αναφερόμενος στο 18ο θέμα συζήτησης της Η.Δ. που εισάγεται με

βάση το υπ΄αρ. πρωτ. 7142/15-4-2015 εισηγητικό έγγραφο του Αυτοτελούς

Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, είπε τα εξής:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Απόρων του Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, με τις διατάξεις
του άρθρου 13 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α΄/99) και με την υπ’ αριθμ. 25/2011
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός
Λειτουργίας του όπου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 το Δημοτικό Συμβούλιο
συγκροτεί διάφορες Επιτροπές, και μία εξ΄ αυτών είναι και η Δημοτική Επιτροπή
Απόρων.

1. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 1ε του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων
και Κοινοτήτων) αναφορικά με τις αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων
προβλέπεται η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη και μεταξύ άλλων η μέριμνα για
τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων δημοτών, με την παροχή χρηματικών
βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα διαβίωσης κατά τις προβλέψεις του Κ.Δ.Κ., η προώθηση και
ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία
τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης και η υποβοήθηση του έργου της
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.

2. Επίσης βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 202 του ιδίου ως άνω Νόμου
(3463/2006) ορίζεται ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης,
επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους,
είδη διαβίωσης ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής. Με
τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα.
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3. Σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ΄αρ. 173/2004 Πράξεως του Ι΄Τμήματος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνάγεται ότι επιτρέπεται στους Δήμους να χορηγούν
χρηματικά βοηθήματα στους δημότες τους, όταν συντρέχουν σωρευτικά οι
ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να πρόκειται για δημότες αναξιοπαθούντες, χαμηλού
βιοτικού επιπέδου, που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε οικονομική αδυναμία, β) να
πρόκειται για εξαιρετικές περιπτώσεις και το χρηματικό βοήθημα να χρειάζεται για την
αντιμετώπιση άμεσης-στοιχειώδους βιοτικής ανάγκης, η οποία πρέπει να είναι
έκτακτη, ήτοι να οφείλεται σε απρόβλεπτα και αιφνίδια περιστατικά και σοβαρή, ήτοι
να τελεί υπό διακινδύνευση το στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης του χρήζοντος το
βοήθημα.

4. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/2009 ορίζεται ότι κατά τον
προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Ο.Τ.Α. από τα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, θεωρείται για πληρωμή χρηματικό ένταλμα, όταν αυτό αφορά σε δαπάνη
που δεν προβλέπεται μεν από τον νόμο, αλλά είναι λειτουργική για τον οικείο Ο.Τ.Α.,
σχετίζεται δε, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του Ο.Τ.Α., οι οποίες
προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των
δημοτών, εφόσον ανταποκρίνεται στο προσήκον μέτρο.
Λειτουργικές δαπάνες κατά την έννοια της προηγούμενης περίπτωσης είναι ιδίως: η
περιοδική ενίσχυση απόρων δημοτών με είδη ένδυσης, παροχή φαρμάκων και
διατακτικών προμήθειας αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών κατά τις εορτές
Χριστουγέννων, Νέου έτους και Πάσχα, η προσωρινή λειτουργία ημερησίων
συσσιτίων για άπορους δημότες.
Άποροι δημότες (ο όρος αυτός αντικαταστάθηκες από την φράση «άποροι κάτοικοι»
δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010) για τη λήψη των ως άνω
παροχών είναι εκείνοι που περιλαμβάνονται σε κατάσταση την οποία συντάσσει η
Δημαρχική Επιτροπή (τώρα Οικονομική Επιτροπή) του οικείου Ο.Τ.Α., η οποία μπορεί
να λάβει πληροφορίες για τους άπορους δημότες από τους εφημέριους των Ιερών
Ναών του οικείου Ο.Τ.Α.

5. Με βάση την υπ΄αριθμ. 490/2007 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. και το υπ΄αρ. πρωτ.
244/16.05.2008 έγγραφο του Υπ. εσωτερικών με το οποίο έγινε δεκτή η εν λόγω
γνωμοδότηση προκύπτει ότι: επί του τεθέντος ερωτήματος, α) ποιά η έννοια των
όρων, «εξαιρετικές περιπτώσεις», «έκτακτη και σοβαρή ανάγκη», «οικονομική
αδυναμία», της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
β) εάν είναι διάφορος η κατηγορία των οικονομικώς αδυνάτων πολιτών και των
πολυτέκνων, κατά την άνω διάταξη και γ) εάν είναι σωρευτική ή μη η συνδρομή των
προϋποθέσεων που τίθενται από την ίδια διάταξη για τη χορήγηση των υπ' αυτής
προβλεπόμενων βοηθημάτων, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Γ' Τμήμα)
ομόφωνα γνωμοδότησε ότι, α) δεν είναι δυνατή η απαρίθμηση των περιπτώσεων,
καθώς δεν μπορεί να προσδιορισθεί εκ των προτέρων η περιπτωσιολογία των
καταστάσεων οι οποίες είναι δυνατόν να εμφανισθούν, β) η κατηγορία των
οικονομικά αδύνατων πολιτών είναι διάφορη από αυτή των πολυτέκνων και γ) οι
περιπτώσεις των «εξαιρετικών περιπτώσεων», «της έκτακτης» και της «σοβαρής
ανάγκης» τίθενται εναλλακτικώς, ως προς τη συνδρομή τους, είτε ως προς τους
οικονομικά αδύνατους, είτε ως προς τους πολύτεκνους.

6. Για τους ανωτέρω σκοπούς η Επιτροπή Απόρων εγκρίνει τις αιτήσεις ένταξης στη
λίστα Απόρων του Δήμου η οποία εγκρίνει το καθεστώς απορίας. Ανά τακτά χρονικά
διαστήματα η Επιτροπή συνεδριάζει για την ανανέωση της λίστας Απόρων με νέες
αιτήσεις.
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Η  σύνθεση των μελών της Επιτροπής Απόρων  προτείνεται να αποτελείται από
έντεκα  (11) μέλη, συμπεριλαμβανομένου και  του Προέδρου και ορίζεται  να
αποτελείται από :
Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους της συμπολίτευσης με τους αναπληρωτές τους,
οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους των παρατάξεων της  αντιπολίτευσης  με τους
αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και
Πέντε  (5) Δημότες
Η  θητεία της Επιτροπής Απόρων θα είναι για 2 έτη.

Παρακαλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά τόσο για τη συγκρότηση της Επιτροπής
Απόρων του Δήμου μας όσο και για τον ορισμό των μελών (τακτικών και
αναπληρωματικών) που θα την απαρτίζουν καθώς και για την διάρκεια της θητείας
της.

Ακολούθως έλαβαν τον λόγο διάφοροι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι οποίοι εξέφρασαν τις
απόψεις τους και τις προτάσεις τους που κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά της
Συνεδριάσεως.

Ομόφωνα αποφασίζεται από όλα τα παρόντα μέλη των παρατάξεων της μειοψηφίας
του Δημοτικού Συμβουλίου να μην υποδειχθούν υποψήφιοι για τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη στην Επιτροπή Απόρων, δεδομένου ότι δεν είχαν γίνει δεκτές
από την πλειοψηφία κατά την έναρξη της δημοτικής περιόδου οι προτάσεις της για
την κάλυψη των θέσεων της μειοψηφίας στα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών
Προσώπων του Δήμου.

Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Ε.Κουμαριανός πρότεινε ως
τακτικά μέλη της Επιτροπής Απόρων τον ίδιο, καθώς επίσης και τους Δημ.
Συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ. Γ.Χαραμαρά, Α,Αναγνώστου, Ε.Παπαλουκά, Α.-
Γ.Πρελορέντζο και Α.Γαλαζούλα, αναπληρούμενους αντίστοιχα από τους Δημ.
Συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ. Χ.Ρόκου, Β.Παπακώστα, Γ.Καλύβη, Χ.-
Ε.Αντωναρόπουλο, Θ.Μανωλεδάκη και Ο.Δούλο, ενώ για τις θέσεις των δημοτών
πρότεινε τις κυρίες Α.Τσέπα, Ε.Μπουγά, Μ.Μήλα, Μ.Γαλάνη και Ε.Φωτοπούλου.

Για Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ.
Ε.Κουμαριανός.

Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος έθεσε το όλο θέμα σε ψηφοφορία ως εισήχθη και κάλεσε
το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

 Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Χ.Κοπελούσος, Ε.Πλάτανος, Α.Κόντος,
Ν.Παπανικολάου και Κ.Ντάτσης (σύνολο 5) απείχαν από την διεξαχθείσα
ψηφοφορία.

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, και
είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006, αυτές των άρθρων 65, 67 και 69
του Ν. 3852/2010, καθώς και αυτές

 Του άρθρου 13 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α΄/99)
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 Του άρθρου 13 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου (αριθ. 25/2011 απόφαση Δ.Σ.)

 Των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 1ε του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων) και αυτές του άρθρου 202 παρ. 2 του ιδίου Νόμου

 Της υπ΄αρ. 173/2004 Πράξεως του Ι΄Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 Της παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/2009
 Της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010
 Την υπ΄αριθμ. 490/2007 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. και το υπ΄αρ. πρωτ.

244/16.05.2008 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(18 ΥΠΕΡ – 5 ΑΠΟΧΕΣ)

Α. Εγκρίνει, για τους στο σκεπτικό της παρούσας αναφερόμενους λόγους, την

συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Απόρων στον Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, η

οποία θα αποτελείται από τα εξής τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κουμαριανός Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής,

αναπληρούμενος από την Δημ. Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Χαρίκλεια Ρόκου.

ΜΕΛΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Χαραμαρά Γεωργία, Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας Παπακώστας Βασίλειος, Δημ. Σύμβ. πλειοψηφίας

Αναγνώστου Αντωνία,                  »                   Καλύβης Γεώργιος,                         »

Παπαλουκά Ευτυχία,                  »                      Αντωναρόπουλος Χρήστος-Ευλόγιος,  »

Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος  »                    Μανωλεδάκης Θεόδωρος,                  »

Γαλαζούλα Αλίκη,                      »                     Δούλος Ορέστης,                             »

ΔΗΜΟΤΕΣ

Τσέπα Άρτεμις

Μπουγά Ευαγγελία

Μήλα Μαριάννα

Γαλάνη Μαρία

Φωτοπούλου Ευτυχία

Β. Ορίζει την διάρκεια θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Απόρων σε δύο (2) έτη από

λήψεως της παρούσας, ήτοι μέχρι 22/4/2017.
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Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 95/2015.

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

Κοπελούσος  Χρήστος
Κόντος  Απόστολος

Παπανικολάου  Νικόλαος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εμμανολία
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Εσωτερική Διανομή.:

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής
- Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και

Αθλητισμού
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας
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