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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 απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη όλων των ανέργων και 
των οικογενειών τους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, 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») 

 

Η Δήμαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     
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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                                       
Παπαλουκά Ευτυχία                                 
Λαζαρίδης Πέτρος  
Δημακόπουλος Χρήστος                                          
Κουτσάκης Μιχαήλ  
Αγαγιώτου Βασιλική     
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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 κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε 

την έναρξη της σημερινής έκτακτης δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, 

στο 2ο από τα αναφερόμενα  από τους αιτούντες θέματα 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.  

2ο   ΘΕΜΑ  Η.Δ.  

Η δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Φ.-Χ.» ζήτησε να συζητηθεί το θέμα της 
απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη όλων των ανέργων και των οικογενειών τους, χωρίς 
όρους και προϋποθέσεις, μετά και την αριθ. 49/2012 απόφαση Δ.Σ., με την οποία   
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είχε ορισθεί διαπαραταξιακή επιτροπή, για την μελέτη των όρων και προϋποθέσεων 
για την απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών των ανέργων του Δήμου. 
 
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. 
 

• Από τη δημοτική παράταξη «Λαϊκή 
Συσπείρωση Φ.-Χ.» η κα Δ.Ε.Γκούμα ανέπτυξε τις θέσεις της παράταξης, 
μίλησε για τον «Καλλικράτη», το οικονομικό αποτέλεσμα, την αύξηση των 
τελών, τις ευθύνες των πολιτικών κομμάτων και το μνημόνιο. 

 
Η κα Δήμαρχος κατέθεσε «Πλαίσιο 6 προτάσεων για την αντιμετώπιση της τοπικής 
ανεργίας», το οποίο έχει ως εξής :  
 
 
Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, με αίσθημα ευθύνης 
και αλληλεγγύης προς τους άνεργους συμπολίτες μας, έχοντας ως δεδομένο 
την αρνητική γνωμοδότηση της περιφέρειας περί απαλλαγής των ανέργων από 
την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών, άνευ όρων και προϋποθέσεων, 
πρότεινε συγκεκριμένο πλαίσιο 6 Προτάσεων, για την αντιμετώπιση της 
τοπικής ανεργίας και την ανακούφιση των ανέργων συμπολιτών μας, στη 
Διαπαραταξιακή Επιτροπή Ανέργων, η οποία διεξήχθη την Παρασκευή 25 
Μαΐου, δυστυχώς, μόνο με την παρουσία μελών της Δημοτικής Αρχής, και όχι 
αυτών που την κατηγορούν ότι δεν ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο ζήτημα.  
 
 
Σήμερα, στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, φέρνουμε μπροστά σας, για 
δημόσια διαβούλευση και τοποθέτηση σας επ’ αυτού, το ίδιο πλαίσιο 
προτάσεων, το οποίο περιλαμβάνει τα κάτωθι έξι (6) επιμέρους μέτρα: 
  
 
1ον Πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των μακροχρόνια  ανέργων, όπως 
αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Απασχόλησης, με διαφοροποίηση στην 
προϋπόθεση του οικογενειακού εισοδήματος, η οποία αντί να μην ξεπερνάει 
τα 5.000€, να έχει ως ανώτατο όριο τα 7.000€. 
Το καθεστώς με βάση του οποίου θα χορηγείται η μείωση/απαλλαγή του 
τέλους καθαριότητας και φωτισμού θα επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο με ευθύνη 
του δικαιούχου, με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών ή 
εγγράφων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, την Κοινωνική Υπηρεσία και το 
τμήμα Εσόδων. 
  
 
2ον Δημιουργία Εκπτωτικού Κουπονιού ή έκδοσης Ειδικής Κάρτας για την 
προμήθεια τροφίμων και την παροχή υπηρεσιών σε χαμηλότερες τιμές, από τα 
εμπορικά μαγαζιά, supermarket και τα καταστήματα εμπορικού ενδιαφέροντος 
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας. 
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3ον Άμεση σύσταση των «Ιατρείων Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και των 
«Φροντιστηρίων Κοινωνικής Αλληλεγγύης», με προτεραιότητα στην 
εξυπηρέτηση των άπορων και άνεργων οικογενειών. 
 
4ον Σύσταση «Ταμείου Αλληλεγγύης», για τους άπορους και άνεργους της 
πόλης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με στόχο τη δημιουργία 
επιδοματικής πολιτικής ή αποπληρωμής οφειλών π.χ. λογαριασμών ΕΥΔΑΠ και 
ΔΕΗ -με την τήρηση συγκεκριμένων και αυστηρών διαδικασιών- για τους 
πολίτες και τις οικογένειες που βρίσκονται σε ένδεια και πραγματική ανάγκη. 
 
5ον Μείωση 5% των Δημοτικών Τελών, για όποια επιχείρηση απασχολήσει 
άνεργο δημότη ή κάτοικο που έχει εγγραφεί στο «Μητρώο Ανέργων» του 
Δήμου. Η μείωση των δημοτικών τελών θα έχει διάρκεια ίση με το διάστημα 
κατά το οποίο θα εργάζεται ο άνεργος στην επιχείρηση. (απαιτείται απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου) 
 
6ον Σύσταση και η λειτουργία «Μητρώου Ανέργων», ως απαραίτητη 
προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανωτέρω προτάσεων. Αρμόδια υπηρεσία 
για τη λειτουργία του θα αποτελεί η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία 
θα είναι υπεύθυνη για τη θέσπιση κριτηρίων και δικαιολογητικών, σχετικά με 
τους άνεργους που θα έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Ανέργων, 
καθώς και για τη μοριοδότηση και διαβάθμιση των αιτήσεων των ανέργων, 
σύμφωνα με τα εισοδηματικά και κοινωνικά τους κριτήρια. Οι άνεργοι που θα 
εντάσσονται στο «Μητρώο Ανέργων», με σειρά προτεραιότητας θα έχουν 
δικαίωμα χρήσης των ανωτέρω υπηρεσιών-προνομίων. 
 
Οι ανωτέρω προτάσεις απαιτούν δημόσια διαβούλευση και οικονομοτεχνική 
μελέτη για τη βιωσιμότητα τους, ενώ για την υλοποίηση τους απαιτούνται 
έξοδα προβολής, επικοινωνίας και μηχανοργάνωσης. 
 
Τέλος, με την υλοποίηση των ανωτέρω προτάσεων πιστεύουμε ότι θα 
πετύχουμε:  

• την άμεση ανακούφιση και συμπαράσταση στους ανέργους 
δημότες και κατοίκους,  
• την ενίσχυση και εμπέδωση τους αισθήματος της κοινωνικής 
αλληλεγγύης και  
• τη στήριξη και ανάπτυξη της τοπικής αγοράς, 

ενώ παράλληλα μπορούμε να επεκτείνουμε άμεσα την εφαρμογή των 
συγκεκριμένων μέτρων και σε άλλες ειδικές ομάδες, όπως οι άποροι και οι 
πολύτεκνοι. 
 
 
Ο κ. Χ.Τομπούλογλου γνωστοποίησε στο Σώμα τις ρυθμίσεις που περιέχονται στις 
αριθ. 395/2011 και 82/2012 αποφάσεις Δ.Σ. του Δήμου Αμαρουσίου,  προτείνοντας 
να ισχύσουν, τηρουμένων των αναλογιών, αντίστοιχες και στο Δήμο. Οι εν λόγω 
αποφάσεις έχουν ως εξής :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Ο κ. Σ.Κόντος τόνισε ότι πρόκειται για σοβαρό θέμα, ότι πρέπει να επιδειχθεί 
υπευθυνότητα, να εξευρεθούν οι δικαιότερες λύσεις και να ληφθούν μέτρα για τους 
ανέργους.  
 
Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος μίλησε για την ανάγκη καθορισμού της ιδιότητας των ανέργων. Ο κ. 
Χ.Μπόβος παρέθεσε στοιχεία από τον ΟΑΕΔ για τους μακροχρόνια ανέργους του 
Δήμου και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Π.Γρετζελιάς κατέθεσε Πρόταση-Εισήγηση για την απαλλαγή 
από την καταβολή δημοτικών τελών για ευπαθείς ομάδες δημοτών-κατοίκων και 
επιχειρήσεων, η οποία έχει ως εξής :  
 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συνεργάτες,  

Κυρίες και Κύριοι,  

 

Σήμερα βιώνουμε σε ευρωπαϊκό και όχι μόνο πεδίο, τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση 
μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, και η χώρα μας χωρίς να ευθύνεται ουσιαστικά για την 
κρίση, βρίσκεται σε μία τραγική οικονομική κατάσταση, λόγω των διαρθρωτικών 
προβλημάτων, τα οποία είχαν δημιουργηθεί επί σειρά ετών, και η επίλυσή τους ήταν 
δύσκολη και επίπονη και συνεχώς αυξάνεται. 

Δυστυχώς η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί ανοικτές πληγές στους εργαζόμενους, γιατί 
στο βωμό του άκρατου υλισμού και ωφελιμισμού, το κεφάλαιο διεθνές και εγχώριο, 
πολλές φορές δημιουργεί πλασματικά προβλήματα, για να απαλλαγεί από έναν αριθμό 
εργαζομένων, τους οποίους θεωρεί περιττούς. 

Αποφεύγουν τις επενδύσεις για δημιουργία θέσεων εργασίας, ή μεταφέρουν την έδρα 
της επιχείρησης, σε χώρες με πιο πρόσφορο οικονομικά περιβάλλον, με μοναδικό 
στόχο το κέρδος. 

Με τα μέτρα αυτά ο κοινωνικός ιστός αποσυντίθεται, γιατί οι πολιτικές αυτές, 
οδηγούν σε βαθειά ύφεση (- 6,5%) μέχρι το τέλος του 2012 και με συνέπεια, ο 
πολίτης να αντιμετωπίζει το φάσμα της ανεργίας, της φτώχειας και της οικονομικής 
και κοινωνικής εξαθλίωσης σε οικογενειακό και επιχειρηματικό επίπεδο. 

Οι νέοι και οι νέες έως 29 ετών αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα με ποσοστό 
ανεργίας γύρω στο 33%. Είναι απαράδεκτο πολιτικά και κοινωνικά, η Νέα Γενιά να 
μαστίζεται από παντελή ανεργία στο 50% εξ΄αυτών και το άλλο 50% να αμείβεται με 
€ 200, 300, 500 ή 600, ότι χειρότερο για μία κοινωνία που οδεύει χωρίς προοπτική 
και μέλλον. 

Η ανεργία χτυπά σκληρότερα τους Έλληνες με χαμηλή εκπαίδευση, αλλά δεν είναι 
αμελητέα στους πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ, ακόμη και σε όσους έχουν διδακτορικό ή  
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μεταπτυχιακό, με αποτέλεσμα το ελπιδοφόρο μέλλον της χώρας μας να ξενιτεύεται 
και να αποστεώνεται από τις πιο δημιουργικές δυνάμεις του. 

Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις για την ανεργία στη χώρα μας και μετά την εφαρμογή 
των νέων μέτρων (Μνημόνιο Ι, μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, Μνημόνιο ΙΙ), τις 
ανελέητες συνέπειες των οποίων αισθανόμαστε ήδη και δυστυχώς θα αισθανθούμε 
πολύ περισσότερο στο άμεσο μέλλον και ιδιαίτερα από την έναρξη της χειμερινής 
περιόδου του 2012, όπου θα δούμε δυστυχώς έντονα το φαινόμενο της κοινωνικής 
και οικονομικής εξαθλίωσης να πλήττει ευρύτερα στρώματα του ελληνικού 
πληθυσμού . 

 Η εκτίμηση είναι ότι στο τέλος αυτής της χρονιάς (2012) η ανεργία θα εκτιναχθεί 
στο 28% (στατιστικά) και οι άνεργοι θα ξεπεράσουν το 1.500.000. 

Μέσα σ' αυτό το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε, η ανεργία χτυπά περισσότερο τις 
συνοικίες τις περιοχής μας και ειδικότερα τον Δήμο μας. Είναι λοιπόν απαραίτητο 
μέλημα όλων μας, να σκύψουμε στα προβλήματα των δημοτών μας και ιδιαίτερα των 
ανέργων. Σε κάθε οικογένεια πλέον υπάρχουν περισσότεροι του ενός άνεργοι. 
Πιστεύω ότι την δύσκολη αυτή περίοδο, μέλημα μας είναι να αγωνιστούμε όλοι μαζί 
αλλά και να πάρουμε ουσιαστικά μέτρα για την στήριξη των ανέργων, και την 
εξασφάλιση της εργασίας των εργαζομένων μας στο Δήμο. 

Η ανάπτυξη της πόλης τα προηγούμενα χρόνια ήταν το πρώτο μέλημα μας. Τώρα 
καλούμαστε να διαδραματίσουμε σαν Δημοτική αρχή έναν νέο ρόλο. Αυτόν της 
στήριξης των δημοτών μας σ' αυτή τη δύσκολη περίοδο.  

Να σταθούμε πλάι στο δημότη και κάτοικο του Δήμου μας, να αφουγκραστούμε, και 
να απαλύνουμε τα προβλήματα του. Παράλληλα όμως πιστεύω ότι πολιτικά πρέπει να 
αντισταθούμε σ' αυτή την άθλια πολιτική που έχει υποβαθμίσει και καταστρέψει την 
ποιότητα της ζωής μας και έχει σπάσει τον κοινωνικό ιστό, προτείνοντας και 
λαμβάνοντας τα ακόλουθα μέτρα που σας παραθέτω πιο κάτω:  

Το άρθρο 22 του συντάγματος της Ελλάδος του 1975 ορίζει τα εξής: 

“... Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το κράτος, που μεριμνά για 
τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης, όλων των πολιτών και για την ηθική και 
υλική εξύψωση, του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. Όλοι οι 
εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλλο, ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής 
για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας...”. 

Ενώ στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: “ Το κράτος μεριμνά για την 
κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων όπως ο νόμος ορίζει”. 

Στα ευνομούμενα κράτη, το αγαθό της εργασίας και κατά συνέπεια της κοινωνικής 
ασφάλισης, τίθεται υπό την προστασία του κράτους, γιατί η εργασία είναι απαραίτητη 
για την επιβίωση και τον πολιτισμό. 

Δεδομένων των ανωτέρω, εισηγούμαι την πλήρη / μερική απαλλαγή 
(αναλόγως της περιπτώσεως) από τα Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισμού και το Δημοτικό Φόρο για τις εξής κατηγορίες: 
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1. Μακροχρόνια άνεργοι 
2. Οικονομικά αδύναμοι 
3. Πολύτεκνες οικογένειες 
4. Άτομα με αναπηρία 
5. Τρίτεκνοι 
6. Μονογονεϊκές οικογένειες 
7. Ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί 
8. Φούρνοι 
9. Mini-market 
10. Καφενεία 

Συγκεκριμένα για τις κατηγορίες των Μακροχρόνια Ανέργων, των Οικονομικά 
Αδυνάμων, των Πολύτεκνων Οικογενειών, των Ατόμων με αναπηρία, των Τριτέκνων 

και των Μονογονεϊκών Οικογενειών, εισηγούμαι την πλήρη απαλλαγή τους από την 

καταβολή των Δημοτικών Τελών και του Δημοτικού Φόρου μέσω των λογαριασμών 
της Δ.Ε.Η. 

Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν στον 
Δήμο, προτείνω να έχουν ως εξής :  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ 

ΓΕΝΙΚΑ 

α) Η απαλλαγή αφορά την κύρια κατοικία. Για την κατηγορία των πολυτέκνων αφορά 
την κύρια κατοικία των γονέων και η απαλλαγή θα έχει διάρκεια τριών ετών, με 
δικαίωμα ανανέωσης.  
β) Η απαλλαγή ισχύει από την τελική επιβεβαίωση της ΔΕΗ και δεν έχει αναδρομική 
ισχύ. 
γ) Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε όλες τις κατηγορίες, θα πρέπει να είναι 
πρωτότυπα ή θεωρημένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

 

1. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ 

Προϋποθέσεις: 
• Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι δημότες – και κάτοικοι του Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος 
• Η κατοικία να μην ξεπερνά τα 120τ.μ. και να αποτελεί  το μοναδικό ακίνητο 
περιουσιακό στοιχείο 
• Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 15.000 € για διμελείς 
οικογένειες. Στο ποσό προστίθενται 2.000€ για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος 
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Δικαιολογητικά: 
• Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Δήμο) 
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
•Τα τελευταίο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού 
παρόχου) στο όνομα του ενδιαφερόμενου.  
• Βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας (χορηγείται από το ΟΑΕΔ) 
• Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας συνοδευόμενο από  έντυπο Ε9. 
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
• Σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας μισθωτήριο συμβόλαιο με σφραγίδα από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ.  
• Συμβόλαιο κατοικίας (επιδεικνύεται στο τμήμα Προσόδων του Δήμου κατά τη 
διάρκεια επεξεργασίας της αίτησης)  
 

Η απαλλαγή για τους μακροχρόνια άνεργους ισχύει μέχρι το τέλος του έτους μέσα 
στο οποίο γίνεται η αίτηση απαλλαγής. Για τη συνέχιση της απαλλαγής ο 
ενδιαφερόμενος θα προσκομίζει νέα βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, μέσα στον Ιανουάριο 
του επομένου έτους από το έτος απαλλαγής. 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΙ 
 

Προϋποθέσεις: 
• Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι δημότες – και κάτοικοι του Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος 
• Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΓΑ ως υπερήλικες ή της Πρόνοιας 
• Ετήσιο εισόδημα όλων των μελών που διαμένουν στην συγκεκριμένη οικία έως 
5.040 € ανά άτομο.  
• Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να μην ξεπερνά τα 80τ.μ. και να αποτελεί 
το μοναδικό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο 
 

Δικαιολογητικά: 
• Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Δήμο) 
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
• Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου ) 
στο όνομα του ενδιαφερόμενου 
• Τελευταίο απόκομμα είσπραξης από επίδομα Πρόνοιας ή σύνταξης ΟΓΑ ή 
φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης της 
Πρόνοιας.  
• Εκκαθαριστικά σημειώματα όλων των διαμενόντων στην οικία τελευταίου έτους, 
συνοδευόμενα από έντυπo εφορίας Ε9 (σε περίπτωση που δεν γίνεται δήλωση, 
βεβαίωση σφραγισμένη από την αρμόδια ΔΟΥ).  
• Σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας με 
σφραγίδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
• Συμβόλαιο κατοικίας (επιδεικνύεται στο τμήμα Προσόδων του Δήμου κατά τη 
διάρκεια επεξεργασίας της αίτησης)  
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
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3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
 

Προϋποθέσεις: 
• Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι δημότες – και κάτοικοι του Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος 
• Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΑΣΠΕ  
• Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 23.000 €. Το ποσό 
προσαυξάνεται 2.000 € για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο 

Δικαιολογητικά: 

• Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Δήμο) 
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
• Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) 
στο όνομα του ενδιαφερόμενου 
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  
• Απογραφικό δελτίο του ΟΓΑ 
• Βεβαίωση πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ  
• Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας . 

 

4. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
 

Προϋποθέσεις: 
• Οι ωφελούμενοι πρέπει να  είναι δημότες – και κάτοικοι του Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος 
• Να είναι άτομα με  ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.  
• Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να μην ξεπερνά τα 120τ.μ. και να 
αποτελεί το μοναδικό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο 
• Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 15.000 € 
 

Δικαιολογητικά: 
• Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση 
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
• Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) 
του ατόμου  (ή των κηδεμόνων του με υπεύθυνη δήλωσή τους ότι το άτομο δεν 
δύναται να έχει στο όνομά του σχετικό απόκομμα λογαριασμού) 
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  
• Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας συνοδευόμενο από  έντυπο Ε9 
• Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας  
• Σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας με 
σφραγίδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
• Συμβόλαιο κατοικίας (επιδεικνύεται στο τμήμα Προσόδων του Δήμου κατά τη 
διάρκεια επεξεργασίας της αίτησης) 
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5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ   
 

Προϋποθέσεις: 
• Οι ωφελούμενοι πρέπει να  είναι δημότες – και κάτοικοι του Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος 

• Να λαμβάνουν το επίδομα τριτέκνων (η τριτεκνία παύει την 1η του επόμενου έτους 
εκείνου, κατά το οποίο το επιδοτούμενο άγαμο τέκνο συμπληρώνει το 23ο έτος της 
ηλικίας του)  
• Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να μην ξεπερνά τα 120τ.μ. και να 
αποτελεί  το μοναδικό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. 
• Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 21.000 € 
 

Δικαιολογητικά: 
• Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Δήμο) 
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
• Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) 
στο όνομα του ενδιαφερόμενου 
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  
• Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας συνοδευόμενο από  έντυπο Ε9 
• Απογραφικό δελτίο του ΟΓΑ  
• Σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας με 
σφραγίδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
• Συμβόλαιο κατοικίας (επιδεικνύεται στο τμήμα Προσόδων του Δήμου κατά τη 
διάρκεια επεξεργασίας της αίτησης) 

 

6. ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ  
 

Προϋποθέσεις: 
• Οι ωφελούμενοι πρέπει να  είναι δημότες – και κάτοικοι του Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος  
• Η κατοικία να μην ξεπερνά τα 80τ.μ. και να αποτελεί  το μοναδικό ακίνητο 
περιουσιακό στοιχείο 
• Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 15.000 €  
 

Δικαιολογητικά: 
• Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Δήμο) 
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
• Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) 
στο όνομα του ενδιαφερόμενου.  
• Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας συνοδευόμενο από  έντυπο Ε9. 
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
• Σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας, μισθωτήριο συμβόλαιο με σφραγίδα από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ.  
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• Συμβόλαιο κατοικίας (επιδεικνύεται στο τμήμα Προσόδων του Δήμου κατά τη 
διάρκεια επεξεργασίας της αίτησης) 

ΑΔΑ : Β4ΛΞΩΗΓ-ΓΤΛ 

 

Ειδικότερα για τις κατηγορίες των Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών, των 
Φούρνων, των Mini-Markets και των Καφενείων, προτείνω τη μείωση των 
Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού καθώς και του 
Δημοτικού Φόρου κατά 50%. 

 

7. ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Προϋποθέσεις 

Η μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών και του Δημοτικού Φόρου, σκοπό έχει τη 
στήριξη των Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες των γονέων εκείνων που θα στραφούν προς τους Ιδιωτικούς Παιδικούς 
Σταθμούς εξαιτίας της μη εξυπηρέτησής τους από τους Δημοτικούς Παιδικούς 
Σταθμούς, αλλά και λόγω της μείωσης των μηνιαίων εισοδημάτων τους. 

 

8. ΦΟΥΡΝΟΙ 

Προϋποθέσεις  
Η μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών και του Δημοτικού Φόρου, σκοπό έχει την στήριξη των 
λιγοστών αυτών επιχειρήσεων που προσφέρουν στους πολίτες το πλέον βασικό στοιχείο της 
στοιχειώδους καθημερινής ελληνικής διατροφής που είναι το «ψωμί» και οι επιχειρήσεις αυτές, 
λόγω υψηλού κόστους, κλείνουν η μία μετά την άλλη (βλ. υψηλά ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές, 
πληρωμή Δ.Ε.Η. κ.λ.π.) 

 

9. ΜΙΝΙ-MARKETS 

Προϋποθέσεις 
 
Ομοίως η μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών και του Δημοτικού Φόρου στην κατηγορία αυτή, 
σκοπό έχει την στήριξη των εν  λόγω επιχειρήσεων, δεδομένου ότι προσφέρουν στους πολίτες τα 
στοιχειώδη είδη διατροφής και διαβίωσης που καλύπτουν τις απολύτως απαραίτητες καθημερινές 
ανάγκες τους και παράλληλα προσπαθούν να αντέξουν στον σκληρό ανταγωνισμό των μεγάλων 
αλυσίδων super-markets, παρά τα υψηλά κόστη λειτουργίας τους σε σύγκριση με το μικρό τους 
μέγεθος.  
 
 
10. ΚΑΦΕΝΕΙΑ 
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ΑΔΑ : Β4ΛΞΩΗΓ-ΓΤΛ 

Προϋποθέσεις 
Η μείωση των δημοτικών τελών κατά 50% σ΄αυτή την κατηγορία, προτείνεται 
προκειμένου να στηριχθούν οι αδύναμες οικονομικά αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες 
αποτελούν, σε καιρούς ένδειας, το μόνο προσιτό οικονομικά στέκι-διέξοδο 
καθημερινής ψυχαγωγίας και διασκέδασης για τους πλέον αδύναμους οικονομικά και 
κοινωνικά συμπολίτες μας, μολονότι και αυτές οι επιχειρήσεις πλήττονται σημαντικά 
από την κρίση.  
 
 

• Ο κ. Μ.Κουτσάκης αναφέρθηκε στα έξι 
σημεία των προτάσεων της κ. Δημάρχου. Ο κ. Ν.Παπανικολάου αναφέρθηκε 
στους μακροχρόνια ανέργους. Ο κ. Π.Κότσιρας τάχθηκε υπέρ εισαγωγής όρων 
και προϋποθέσεων. Ο κ. Δ.Κανταρέλης τάχθηκε υπέρ της σύνθεσης των 
προτάσεων. Ο κ. Σ.Γραμμένος ζήτησε μείωση των δημοτικών τελών στα 
καταστήματα κατά 50% και πλήρη απαλλαγή για 2-3 χρόνια για νέες 
επιχειρήσεις. Ο κ. Α.Παΐδας ζήτησε απαλλαγή των νέων επιχειρηματιών από 
την καταβολή δημοτικών τελών. 

• Από την Επιτροπή Αγώνα Ανέργων 
ζητήθηκε η πλήρης απαλλαγή των ανέργων από την καταβολή των δημοτικών 
τελών χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 

 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε κοινή πρόταση της 
Δημοτικής Αρχής-Προέδρου Δ.Σ.-μείζονος αντιπολίτευσης και δημοτικής παράταξης 
ελάσσονος αντιπολίτευσης «ΟΡΑΜΑ ΠΟΛΗΣ» για την συγκρότηση διαπαραταξιακής 
επιτροπής με τη συμμετοχή εκπροσώπου από την Επιτροπή Αγώνα Ανέργων για τη 
μελέτη του θέματος και την σύνθεση των υποβληθεισών προτάσεων σε ψηφοφορία 
ενώπιον του Σώματος.   
 

• Κατά της συγκρότησης της επιτροπής 
και υπέρ της πλήρους απαλλαγής των ανέργων και των οικογενειών τους από 
τα δημοτικά τέλη χωρίς όρους και προϋποθέσεις δήλωσαν ότι τάσσονται οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ.Ε.Γκούμα, Σ.Πολίτης και Κ.Α.Μάλλιος. 

 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του το αρχικό αίτημα της δημοτικής 
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Φ.-Χ.» την υποβληθείσα κοινή πρόταση και : 
 

• Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 70 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
καθώς και αυτές του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(23 ΥΠΕΡ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – 3 ΥΠΕΡ ΠΡΟΤΑΣΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ») 

 
Εγκρίνει τον ορισμό διαπαραταξιακής επιτροπής, η οποία θα μελετήσει τους όρους και 
τις προϋποθέσεις καθώς και την θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για την απαλλαγή 
από την καταβολή δημοτικών τελών για τους ανέργους του Δήμου προς την 
κατεύθυνση σύνθεσης των υποβληθεισών στο Δ.Σ. προτάσεων, θα υποβάλλει 
σχετική εισήγηση μέχρι 20/6/2012 στο Δημ. Συμβούλιο και θα απαρτίζεται από: 
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1. Την Δήμαρχο κα Ευτυχία Γαίτανά-Αποστολάκη, ως Πρόεδρο 
ΑΔΑ : Β4ΛΞΩΗΓ-ΓΤΛ 

2. Τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χαράλαμπο Μπόβο 
3. Τον Αντιδήμαρχο Γεωτεχνικών Υπηρεσιών & Κοινωνικής Πολιτικής κ. Φώτιο 

Νικολόπουλο. 
4. Τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Δημ. Αστυνομίας κ. Μιχαήλ Κουτσάκη 
5. Τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας κ.κ. Χαράλαμπο 

Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλο, Σταύρο Κόντο, Β.Βαλασσά και Κλεομένη-
Αθανάσιο Μάλλιο. 

6. Έναν (1) εκπρόσωπο που θα υποδειχθεί από την Επιτροπή Αγώνα Ανέργων 
του Δήμου. 

 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   99/2012. 

 

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 

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 
Γκούμα Δανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
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Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 

ΑΔΑ : Β4ΛΞΩΗΓ-ΓΤΛ 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
   
Αβραμίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  
- Γραφείο Δημάρχου 
- Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
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