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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 30.5.2012 έκτακτης 
Συνεδρίασης Νο. 12/2012 του Δ.Σ. του 
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση μη επιβολής τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς και 
διασφάλιση λειτουργίας αυτών (υποδομές, προσωπικό, υλικά), μετά από 
αίτημα της δημοτικής παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνας”».  
 
Το Δημοτικό 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 
30.5.2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 6113/23-
5-2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 11/2012) 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»). 
 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη μετά την υποβολή του αριθ. εισ. πρωτ. 5869/18-5-2012 
γραπτού αιτήματος της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνας» προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την σύγκληση εκτάκτου Δημ. 
Συμβουλίου, αίτημα το οποίο συνυπέγραψαν επίσης οι δημοτικές παρατάξεις 
«Καλημέρα όμορφη πόλη», «Δύναμη Πολιτών» , οι Δημ. Σύμβουλοι της πλειοψηφίας 
κ.κ. Π.Λαζαρίδης, Χ.Δημακόπουλος, Χ.Μπόβος, Ε.Παπαλουκά, Β.Αγαγιώτου καθώς και 
ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ε.Πλάτανος από την δημοτική παράταξη «Όραμα Πόλης», ήτοι 
το 1/3 και πλέον του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
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Η Δήμαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
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 28 παρόντες 
και 5 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής           Παπανίκα Αικατερίνη                                        
Κανταρέλης Δημήτριος                                    Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή    
Μπόβος Χαράλαμπος                                        Παπακώστας Γεώργιος 
Κότσιρας Παύλος                                              Κοσμά Σταυρούλα        
Παΐδας Αδαμάντιος                                           Βαλασσάς Βεργής 
Χωρινός Ζαχαρίας                                                             
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη                  
Σιμιγδαλά Ειρήνη                                           
Νικολόπουλος Φώτης                                       
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Παπαλουκά Ευτυχία                                 
Λαζαρίδης Πέτρος  
Δημακόπουλος Χρήστος                                          
Κουτσάκης Μιχαήλ  
Αγαγιώτου Βασιλική     
Παπανικολάου Νικόλαος                                          
Καραβίας Γεώργιος                                           
Χατζηδάκη Μαρία                                             
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης                                   
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Γεωργαμλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούμα Δανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος   
    
Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  Δήμητρα Δερμανούτσου, ενώ ήταν 

απούσα η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα 

Κυριακή Ναθαναήλ. 

 

• Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χ.Κοπελούσος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης επί του 1ου Ε.Η.Δ. θέματος και επανήλθε σε αυτήν κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης επί του 1ου θέματος της Η.Δ., οι κ.κ. Ζ.Χωρινός, και 

Λ.Γεωργαμλής αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί 

του 1ου θέματος της Η.Δ., ενώ ο κ. Κ.Α.Μάλλιος αποχώρησε από την Συνεδρίαση μετά 

τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 2ου 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 Πρόεδρος, παρουσία της κας Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την 

έναρξη της σημερινής έκτακτης δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 1ο 

από τα αναφερόμενα από τους αιτούντες θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 
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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.  

 

1ο   ΘΕΜΑ  Η.Δ.  

 

Η δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Φ.-Χ.» ζήτησε να συζητηθεί το θέμα της 
μη επιβολής τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς και διασφάλιση λειτουργίας αυτών 
(υποδομές, προσωπικό, υλικά), μετά την σχετική απόφαση επιβολής τους που έλαβε 
το Δ.Σ. του Ενιαίου Φορέα Δράσεων. 
 
Σημειώνεται ότι το εν λόγω θέμα είχε επανεισαχθεί ως Ε.Η.Δ. στο Δημ. Συμβούλιο 
της 16ης/5/2012, μετά από παρόμοιο αίτημα της ως άνω δημοτικής παράταξης, δεν 
ελήφθη όμως απόφαση, δεδομένου ότι  καμία από τις κατατεθείσες από μέλη του 
Δ.Σ. προτάσεις δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη από τις διατάξεις του άρθρου 67 
παρ. 7 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και του άρθρου 11 παρ. 19 & 20 του 
Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. για τη συζήτηση Ε.Η.Δ. θέματος απόλυτη 
πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του Δημ. Συμβουλίου (17 ψήφους). 
 
 
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. 
 

• Ο κ. Σ. Πολίτης εισηγήθηκε το θέμα 
από την δημοτική παράταξη της Λ.Σ. αναφερόμενος στην δυσμενή οικονομική 
συγκυρία, στην επιβολή των τροφείων, στις ευθύνες της Δημ. Αρχής, στον 
«Καλλικράτη’, για τη μεθόδευση της επιβολής των τροφείων και ζήτησε την 
κατάργησή τους. 

• Ο κ. Γ.Καραβίας μίλησε για τα έσοδα 
του Εν.Φορέα, την ανάγκη θέσπισης των τροφείων, ενώ ο κ. Α.Παΐδας 
τάχθηκε υπέρ των τροφείων για να επιβιώσουν οι Παιδικοί Σταθμοί. 

• Ο κ. Χ.Τομπούλογλου αναφέρθηκε 
στην προηγούμενη απόφαση Δ.Σ., συνέκρινε με άλλους Δήμους, μίλησε για 
ολιγωρία της Διοίκησης, για απώλεια ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για 
υστέρηση εσόδων Δήμου, για εκβιαστικά διλήμματα, για το θέμα του Δημ. 
Νεκροταφείου και για εγκατάλειψη της πόλης. Ο κ. Σ.Κόντος αναφέρθηκε 
στην κακή κατάσταση του Δήμου, ζήτησε κατάργηση των τροφείων και την 
συμβολή όλων στην εξεύρεση λύσης. Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος ζήτησε την 
κατάργηση των τροφείων και δήλωσε αντίθετος στον «Καλλικράτη». Πρότεινε 
διαπαραταξιακή επιτροπή για τον έλεγχο των εγγραφών των παιδιών στους 
Π.Σ. και για θέσπιση κριτηρίων (ανεργία, εισόδημα κλπ.), αναφέρθηκε δε 
επίσης στα δικαιώματα των μεταναστών. 

• Η κα Ε.Παπαλουκά χαρακτήρισε 
ανύπαρκτη τη Διοίκηση, ζήτησε την αύξηση της επιχορήγησης του Δήμου 
στους Π.Σ., ζήτησε οικονομική ανάλυση με παράθεση στοιχείων για το θέμα, 
μίλησε για απουσία κοινωνικής πολιτικής, πρότεινε τον μηδενισμό των 
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κωδικών των ειδικών συνεργατών, την μείωση των μισθών της Δημάρχου και 
των Αντιδημάρχων, τη περικοπή του Τεχνικού Προγράμματος και την 
διεκδίκηση εσόδων. Η κα Α.Καβακοπούλου μίλησε για ελάχιστη καταβολή 
χρημάτων με εισοδηματικά κριτήρια. Ο κ. Ε.Πλάτανος μίλησε γα εικόνα 
διάλυσης, για διαφυγόντα έσοδα, για μείωση των ειδικών συνεργατών και για 
συσσώρευση χρέους. Ο κ. Ζ.Χωρινός μίλησε για υπεροψία και λαϊκισμό και για 
την αναβολή συζήτησης του θέματος των επερωτήσεων στο προηγούμενο 
Δ.Σ. 

• Στο σημείο αυτό πήραν το λόγο γονείς 
παιδιών από Π.Σ. που χαρακτήρισαν απαράδεκτη την θέσπιση των τροφείων, 
τόνισαν την αδυναμία να στέλνουν τα παιδιά σε ιδιωτικούς Π.Σ., μίλησαν για 
προγραμματισμό που δεν υλοποιήθηκε, για απουσία εξεύρεσης λύσεων στα 
προβλήματα των Π.Σ., για ατασθαλίες στις εγγραφές και για τα σοβαρά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνεργοι γονείς. 

• Ο κ. Χ.Δημακόπουλος τάχθηκε κατά 
των τροφείων, μίλησε για κίνδυνο ιδιωτικοποιήσεων, για αντικοινωνικό 
πρ/σμό, για αυξημένα δημοτικά τέλη, για αναγκαία περιστολή δαπανών. Η κα 
Β.Αγαγιώτου τάχθηκε επίσης κατά των τροφείων και ζήτησε η εξοικονόμηση 
των χρημάτων να γίνει από καθυστερούμενα έσοδα του Δήμου, όπως από 
παράνομη διαφήμιση, μισθώματα κτηρίων κλπ. Ο κ. Σ.Κοσκολέτος μίλησε για 
έσοδα, για ΕΣΠΑ και ιδίους πόρους και για μηδενική ανάπτυξη. Ο κ. 
Ν.Παπανικολάου  αναφέρθηκε στα ΕΣΠΑ, στην ΕΕΤΑΑ και για την ανάγκη 
θέσπισης κριτηρίων 9εισφορές, δημότες-κάτοικοι, εισόδημα). 

• Ο κ.Μ.Κουτσάκης μίλησε για τις 
ανάγκες των Π.Σ. για ανταποδοτικότητα, για την ανάγκη επιβολής των 
τροφείων και τάχθηκε κατά της απαλλαγής των πάντων από αυτά.  

• Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Π.Γρετζελιάς 
μίλησε για πολιτική διαφωνία πλεύσης με την πλειοψηφία, θεωρεί ότι οι Π.Σ., 
οι Β.Σ. και όλες οι Κοινωνικές Υπηρεσίες πρέπει να περιέλθουν στο Δήμο και 
να παραμείνουν μόνο στα Ν.Π. οι πολιτιστικές και αθλητικές αρμοδιότητες, 
χαρακτήρισε τραγικά τα έσοδα του Δήμου, μίλησε για συνδικαλιστικές 
παρεμβάσεις, δήλωσε αντίθετος στα τροφεία και συντάχθηκε με την πρόταση 
του κ. Α.Μάλλιου για την συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για την 
αναμόρφωση του πρ/σμού του Δήμου. 

• Επανερχόμενος ο κ. Χ.Τομπούλογλου 
μίλησε για κριτική στήριξη της Διοίκησης, τάχθηκε υπέρ της λειτουργίας του 
Δήμου, μίλησε για επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ, δήλωσε αντίθετος στην επιβολή 
τροφείων στην δυσμενή οικονομική συγκυρία. Ο κ. Σ.Κόντος ζήτησε αρνητική 
ψήφο στα τροφεία, για την ανάγκη ακριβέστερων υπολογισμών και 
υπέρβασης. Ο κ. Π.Κότσιρας μίλησε για την ανάγκη διασφάλισης της 
λειτουργίας των Π.Σ., για προσλήψεις με ανταποδοτικά έσοδα, για 
εισοδηματικά κριτήρια.  

• Κλείνοντας τη συζήτηση η κα 
Δ.Ε.Γκούμα μίλησε για τα συμπεράσματα που βγήκαν από αυτή, τόνισε ότι οι 
Π.Σ. είναι δικαίωμα, μίλησε για έλλειψη κοινωνικών παροχών, δήλωσε 
αντίθετη στην ανταποδοτικότητα, στη δρομολόγηση της ιδιωτικοποίησης, 
ζήτησε την διεκδίκηση των παρακρατηθέντων πόρων και αναφέρθηκε στην 
πολιτική της κυβέρνησης και της Ε.Ε. 

• Η κα Δήμαρχος τάχθηκε υπέρ της 
επανεξέτασης του θέματος από το Ν.Π. και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π. κ. 
Γ.Καραβίας υποσχέθηκε να επαναφέρει το θέμα σε περίπτωση ομόφωνης 
πολιτικής απόφασης από το Δημ. Συμβούλιο. 
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Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία 
ενώπιον του Σώματος α) πρόταση της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Φ.-
Χ. που 1) τάσσεται υπέρ της κατάργησης των τροφείων, 2) υπέρ της  αναμόρφωσης 
του πρ/σμού του Δήμου προς την κατεύθυνση αύξησης της επιχορήγησης προς το 
Ν.Π. και 3) καλεί το Δ.Σ. του Ν.Π. να λάβει σοβαρά υπόψη του την βούληση του 
Δημ. Συμβουλίου και να επανεξετάσει την απόφασή του για την επιβολή αυτών και β) 
πρόταση του Δημ. Συμβούλου της πλειοψηφίας κ. Ν.Παπανικολάου που τάχθηκε 
υπέρ της επαναφοράς του θέματος στο Δ.Σ. του Ενιαίου Φορέα Δράσεων, ώστε να 
εξευρεθεί ένας δικαιότερος τρόπος υπολογισμού των τροφείων. 
 

• Υπέρ της πρότασης της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης Φ.-Χ.» ψήφισαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Π.Γρετζελιάς, 
Δ.Κανταρέλης, Χ.Μπόβος, Π.Κότσιρας, Α.Παΐδας, Ζ.Χωρινός, Α.Καβακοπούλου, 
Φ.Νικολόπουλος, Ε.Παπαλουκά, Π.Λαζαρίδης,Χ.Δημακόπουλος, Μ.Κουτσάκης,  
Β.Αγαγιώτου, Μ.Χατζηδάκη , Χ.Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, 
Ι.Τομπούλογλου, Σ.Γραμμένος, Σ.Κοσκολέτος, Χ.Κοπελούσος, Σ.Κόντος, 
Λ.Γεωργαμλής, Ε.Πλάτανος, Δ.Ε.Γκούμα, Σ.Πολίτης και Κ.Α.Μάλλιος (σύνολο 
25). 

• Υπέρ της πρότασης του κ. 
Ν.Παπανικολάου ψήφισαν ο ίδιος και οι κ.κ. Ε.Σιμιγδαλά και Γ.Καραβίας 
(σύνολο 3). 

 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του το υποβληθέν αίτημα της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης», τις δύο κατατεθείσες προτάσεις και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 

 και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(25 ΥΠΕΡ ΠΡΟΤΑΣΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ»-3 ΥΠΕΡ ΠΡΟΤΑΣΗΣ κ. 
Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ) 

 
Εγκρίνει την πρόταση της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Φ.-Χ.» για την 
υπόθεση των επιβληθέντων τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου και 
συγκεκριμένα :  
 

1. Τάσσεται υπέρ της κατάργησης των 
τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου,  

2. Τάσσεται υπέρ της  αναμόρφωσης του 
πρ/σμού του Δήμου προς την κατεύθυνση αύξησης της επιχορήγησης αυτού 
προς το Ν.Π. και  

3. Καλεί το Δ.Σ. του Ν.Π. να λάβει 
σοβαρά υπόψη του την βούληση του Δημ. Συμβουλίου και να επανεξετάσει την 
απόφασή του για την επιβολή των τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   98/2012. 
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Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

   

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                               ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

                                            
Κανταρέλης Δημήτριος 
Μπόβος Χαράλαμπος 
Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαμάντιος 
Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 
Σιμιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

Δημακόπουλος Χρήστος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

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

Γεωργαμλής Λύσσανδρος 
Γκούμα Δανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
   
Αβραμίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  

- Πρόεδρο και Δ.Σ. Ενιαίου Φορέα   
- Γραφείο Δημάρχου 
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- Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 
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