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ΘΕΜΑ: «Έγκριση µίσθωσης µεταφορικών µέσων (επιβατικών λεωφορείων) 
για την µεταφορά µαθητών από το 1ο στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Φιλ/φειας 
για το σχολικό έτος 2012-2013 και ψήφιση σχετικής πίστωσης»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στο αίθριο του Πολυχώρου επί της οδού ∆ροσίνη 11-Νέα Χαλκηδόνα, 
σήµερα στις 30.7.2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. 
πρωτ. 9730/26-7-2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 18/2012) του 
Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, στην 3η κατά σειρά  δηµόσια τακτική 
Συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κανονισµού Λειτουργίας 
του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  και του άρθρου 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 και 
δεδοµένου ότι οι από 18-7-2012 (αριθ. πρωτ. 8956/13-7-2012 πρόσκλησης) και από 
25-7-2012 (αριθ. πρωτ. 9381/20-7-2012 πρόσκλησης) συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου αναβλήθηκαν λόγω µη ύπαρξης απαρτίας, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα θέµατα που είχαν εγγραφεί στην αρχική Ηµερήσια ∆ιάταξη, σύµφωνα 
µε την αριθ. πρωτ. 8956/13-7-2012 πρόσκληση. Η νέα πρόσκληση 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 
Η Γραµµατέας : ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος  

Γραµµατέα του ∆.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου)   

 
 

 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: 135/2012 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 10300 / 14-8-2012 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049034, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 30.7.2012 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 19/2012 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
3. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
4. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
5. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
6. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
7. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
8. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
9. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
10. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
11. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
 

 
12. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
13. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
14. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
15. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
16. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
17. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
18. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
19. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
20. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
21. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

 

 
22. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
23. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
24. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
25. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
26. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
27. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
28. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
29. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
30. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
31. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
32.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
33. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

 

 
12. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
13. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
14. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
15. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
16. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
17. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
18. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
19. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
20. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
21. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

 

 
22. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
23. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
24. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
25. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
26. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
27. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
28. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
29. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
30. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
31. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
32.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
33. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

 

 
22. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
23. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
24.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
25. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
26. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
27. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
28. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
29. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
30. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
31. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
32.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
33.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      

ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

 

 
12. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
13. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
14. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
15. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
16. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
17. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
18. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
19. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
20. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
21. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

 

 
22. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
23. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
24. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
25. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
26. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
27. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
28. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
29. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
30. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
31. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
32.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
33. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

 

 
22. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
23. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
24.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
25. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
26. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
27. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
28. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
29. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
30. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
31. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
32.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
33.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      

ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

 

22. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
23. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
24.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
25. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
26. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
27. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
28. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
29. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
30. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
31. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
32.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
33.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      

ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού,  η κα Αλίκη Μολακίδου, ∆Ε 38-∆ιοικητικού, υπάλληλος 
Αορ. Χρόνου του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης» και άρθρο 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006), δεδοµένου ότι 
σε σύνολο 33 µελών ήταν 26 παρόντες και 7 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
    
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                            Κοσµά Σταυρούλα  
Μπόβος Χαράλαµπος                                                Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Κότσιρας Παύλος                                                      Πλάτανος Ελευθέριος 
Παϊδας Αδαµάντιος                                                   Βαλασσάς Βεργής                  
Χωρινός Ζαχαρίας                                                     Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη       Πολίτης Σταύρος    
Σιµιγδαλά Ειρήνη                                                  Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
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Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Παπανίκα Αικατερίνη  
Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
   
   
    
Σηµειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν απούσες  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. 

 

• Ο κ. Σ.Κόντος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί 

του 1ου θέµατος της Η.∆.. 

 

Απουσίες :  

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

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

 

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

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

14ο 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.∆.  

 

14ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 14ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 8948/12-7-2012 διαβιβαστικό έγγραφο του Τµήµατος 
Κοινωνικής Πολιτικής/Γραφείο Παιδείας & Σχολικών Επιτροπών του ∆ήµου και την 
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υπ΄αρ. 10/2012 διαβιβασθείσα Απόφαση της ∆.Ε.Π., ανέφερε προς το Σώµα, 
µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για τη µίσθωση µεταφορικών µέσων 
(επιβατικών λεωφορείων) για τη µεταφορά των µαθητών του 1ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας 
Φιλαδέλφειας για το σχολικό έτος 2012-2013 

ΣΧΕΤ: 1) Η υπ΄ αριθµ. 4105/533/2008 Εκθεση Επικινδύνου 
Οικοδοµής της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας Β.Τ. Αθηνών 
2) Η υπ. αριθµ. 10/2012 απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής 
Παιδείας 
3) Η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 53553/09-09-2008 Απόφαση του 
Νοµάρχη Αθηνών 
4) Η υπ. αριθµ.  81/2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

5) Η  υπ΄ αριθµ. Κ.Υ.Α. 35415/28-07-2011(ΦΕΚ 1701/τ. 
Β΄/01-08-2011)  
6) Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 412/21-06-2012 έγγραφο του                                 
1ου 12Θ/∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν.Φ 

7) Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. έγγραφο 451/25-06-2012 ΕΠΑΣ Νέας 
Φιλαδέλφειας 

8) Η υπ΄ αριθµ. 154/2012 Απόφαση ∆ηµάρχου 

9) Οι δ/ξεις του Ν. 3463/2010 αρθ. 83 παρ. 2 

 

 

 
Με την υπ΄ αριθµ. 4105/533/2008 Έκθεση Επικινδύνου Οικοδοµής της 

∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας Β.Τ. Αθηνών, το κτίριο όπου στεγαζόταν το  1ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο κρίθηκε επικίνδυνο για την παραµονή των µαθητών σε αυτό κατά τις ώρες 
διδασκαλίας.  

Η Νοµαρχία Αθηνών (∆ιεύθυνση Παιδείας, Τµήµα Κτιριακών Υποδοµών) µε 
την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 53553/09-09-2008 Απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών αποφάσισε 
την προσωρινή µεταστέγαση του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας και τη 
µετακίνηση των µαθητών του υπό µεταφορά σχολείου στο σχολείο υποδοχής  µέσω 
του  ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 

Η ∆ηµοτική  Επιτροπή Παιδείας µε την υπ. αριθµ. 10/2012 απόφασή της, 
εισηγήθηκε την έγκριση µεταφοράς µαθητών από το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας 
Φιλαδέλφειας στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας για το σχολικό έτος 2012-
2013, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΦΕΚ 
1701/τ. Β΄/01-08-2011 και µε την προϋπόθεση ότι αφενός υπάρχει αδυναµία 
χρήσεως ιδίων µεταφορικών µέσων του δήµου και των υφισταµένων δροµολογίων 
της δηµόσιας συγκοινωνίας και αφετέρου ότι σε περίπτωση που η µεταφορά των 
µαθητών πραγµατοποιηθεί µε έναν από τους ανωτέρω τρόπους ή µε χορηγία, η 
σύµβαση που θα υπογραφεί παύει να ισχύει.   
  Ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος προκειµένου να διευκολύνει τη 
µετακίνηση των µαθητών του  1ου ∆ηµοτικού Σχολείου  Νέας Φιλαδέλφειας στο 
προαναφερόµενo σχολείo υποδοχής  για το σχολικό έτος 2012-2013 πρέπει να προβεί 
στη µίσθωση µεταφορικών µέσων (επιβατικά λεωφορεία) τα οποία να πληρούν τους 
όρους ασφαλείας µεταφοράς των µαθητών,  δεδοµένου ότι ο ∆ήµος δεν µπορεί να 
αντιµετωπίσει την αναγκαιότητα της µεταφοράς αυτής µε υπηρεσιακά αυτοκίνητα 
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(σχετική η υπ΄ αριθµ. ΙΒ /6071 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, ΦΕΚ 932/τ. Β΄/ 31-08-1998). 
  Σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση µε Α.Μ. 81/2012 που συνέταξε η διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος για τη µεταφορά των 
µαθητών πρέπει να µισθωθούν  επτά (7) λεωφορεία και συγκεκριµένα έξι (6) των 50 
θέσεων και ένα (1) των 20 θέσεων, τα οποία θα πραγµατοποιούν καθηµερινώς (εκτός 
από τις  επίσηµες  αργίες του κράτους, τις  επίσηµες αργίες του Υπουργείου Παιδείας, 
τις  διακοπές του Πάσχα και των Χριστουγέννων  και τις καλοκαιρινές διακοπές  όπου 
οι µαθητές δεν πηγαίνουν σχολείο) τα κάτωθι δροµολόγια: 
 
ΩΡΕΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  
07:50 1ο ∆.Σ. προς  4Ο ∆.Σ. 1 πούλµαν  
07:50 1ο ∆.Σ. προς  4Ο ∆.Σ. 1 πούλµαν  
12:25 4ο ∆.Σ. προς  1Ο ∆.Σ. 1 πούλµαν  
13:15 (καθηµερινά) 4ο ∆.Σ. προς  1Ο ∆.Σ. 1 πούλµαν  
13:15 (3 φορές την εβδοµάδα) 4ο ∆.Σ. προς  1Ο ∆.Σ. 1 πούλµαν  
14:00 (2 φορές την εβδοµάδα) 4ο ∆.Σ. προς  1Ο ∆.Σ. 1 πούλµαν  
16.15 4ο ∆.Σ. προς  1Ο ∆.Σ. 1 πούλµαν  
 

 Η µίσθωση των µεταφορικών µέσων για τη µεταφορά των µαθητών 
σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν θα είναι διάρκειας ενός σχολικού έτους  
εξαιρουµένων όλων των αργιών που προαναφέρθηκαν. 

Επίσης, για δύο (2) µαθητές οι οποίοι έρχονται από τον Ωρωπό το ετήσιο κόστος 
των εισιτηρίων ισούται µε 3.848,00 € (για κόστος εισιτηρίου ίσο µε 4,80 €).  

Η δαπάνη για την παραπάνω µίσθωση θα ανέρθει στο ποσό των   23.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6234.002 µε τίτλο «Μίσθωση 
µεταφορικών µέσων για τη µεταφορά µαθητών στα σχολεία» του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2012. 

Παρακαλούµε σε προσεχή συνεδρίασή σας όπως εισηγηθείτε και λάβετε 
απόφαση για την έγκριση της ανωτέρω µίσθωσης και την ψήφιση της σχετικής 
πίστωσης. 

 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 

• Ο κ. Σ.Γραµµένος αναφέρθηκε στην οικονοµική πλευρά του θέµατος, βάσει 
έρευνας που διεξήγαγε στα αρµόδια Υπουργεία και πρότεινε την αξιοποίηση 
των δηµοτικών λεωφορείων που είναι σταθµευµένα στο ∆ηµ. Νεκροταφείο. Ο 
κ. Μ.Κουτσάκης  συµφώνησε µε τα ανωτέρω, επισηµαίνοντας όµως ότι δεν 
υπάρχουν οδηγοί ∆΄ κατηγορίας για να οδηγήσουν τα λεωφορεία, ούτε είναι 
εφικτή η πρόσληψη αυτών. Ανταπαντώντας ο κ. Σ.Γραµµένος τόνισε ότι το 
κόστος των εν λόγω προσλήψεων µπορεί να αντιµετωπισθεί µε την 
κατάργηση θέσεων ειδικών συνεργατών. 

• Η κα Α.Καβακοπούλου αναφέρθηκε σε πρόγραµµα της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης και την πρόσληψη τριών οδηγών, επισήµανε όµως ότι τα 
λεωφορεία αυτά είναι µικρά και δεν εξυπηρετούν τους µαθητές. Ο κ. 
Ζ.Χωρινός επέρριψε ευθύνες στην κα ∆ήµαρχο και τον κ. Π.Κότσιρα για την 
εξέλιξη του θέµατος του 1ου ∆ηµ. Σχολείου. Ο κ. Π.Κότσιρας απαντώντας 
τόνισε ότι η πραγµατικότητα επιτάσσει να γίνουν άµεσα έργα. 
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• Ο κ. Π.Γρετζελιάς στην τοποθέτησή του τόνισε ότι δεν πρόκειται για µια απλή 
µίσθωση, ότι ο ∆ήµος διέθετε δύο πολυτελή πούλµαν που πουλήθηκαν επί 
διοίκησης Σ.Κόντου και έχει ήδη ζηµιωθεί µε παρόµοιες αποφάσεις µε ποσό 
500.000 €. Κρίνει επίσης ότι το θέµα της ανακατασκευής του 1ου ∆ηµ. 
Σχολείου καρκινοβατεί, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει όραµα και ότι οι 
προσλήψεις µπορούσαν να έχουν δροµολογηθεί. Τελικώς, ως ανεξάρτητος 
∆ηµ. Σύµβουλος, καταψηφίζει την εισήγηση της ∆ιοίκησης και τάσσεται µε 
την πρόταση του κ. Σ.Γραµµένου που είναι για το καλό της πόλης. 

• Ο κ. ∆.Κανταρέλης ενηµέρωσε το Σώµα ότι το θέµα του 1ου ∆ηµ. Σχολείου 
είναι στην κρισιµότερη φάση, έχει τροποποιηθεί η µελέτη και µειωθεί το 
κόστος ενώ ο ΟΣΚ ετοιµάζεται να καταθέσει το φάκελο για τη χρηµατοδότηση 
του έργου. 

• Ο κ. Π.Γρετζελιάς ζήτησε να γίνει Επιτροπή ∆ιαβούλευσης  πριν την 
κατασκευή του σχολείου και δήλωσε αντίθετος στο να µειωθούν οι πτέρυγες 
του σχολείου για να µειωθεί το κόστος. Ο κ. Φ.Νικολόπουλος αναφέρθηκε 
στην αλλαγή του µαθηµατικού τύπου και στη µείωση του κόστους µεταφοράς 
των µαθητών, συγκρίνοντάς το µε το κόστος πρόσληψης των οδηγών. 

• Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου διευκρίνισε ότι τα υπό συζήτηση λεωφορεία µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν και ως επιβατικά και ως σχολικά προτείνοντας 
τροποποίηση των επιβατικών λεωφορείων για να χρησιµοποιηθούν ως 
σχολικά και άµεση πρόσληψη οδηγών µέσω του προγράµµατος της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης. 

• Ο κ. Ν.Παπανικολάου πρότεινε η πρόταση του κ. Τοµπούλογλου να µελετηθεί 
σε συνεργασία µε την Νοµική Υπηρεσία, ζήτησε όµως να ψηφισθεί η πίστωση 
για να µην υπάρξει πρόβληµα εν όψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς τον 
Σεπτέµβριο. Με τα ανωτέρω συµφώνησε ο κ. Μ.Κουτσάκης. Ο κ. Ζ.Χωρινός 
πρότεινε να αξιοποιηθούν οι οδηγοί Ε΄ κατηγορίας που διαθέτει ο ∆ήµος. Οι 
κ.κ. Β.Αγαγιώτου και Π.Φίλου-Μαυράκη ζήτησαν να ασχοληθεί άµεσα ο ∆ήµος 
µε τις προτάσεις που κατατέθηκαν, προβλέποντας ότι αν γίνει σχετικός 
διαγωνισµός θα αποβεί άγονος και χαρακτηρίζοντας τα υπόλοιπα δικαιολογίες. 
Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου ζήτησε να αξιοποιηθούν άµεσα τα λεωφορεία που 
διαθέτει ο ∆ήµος και να τεθεί σε ψηφοφορία και να υλοποιηθεί η πρόταση του 
κ. Σ.Γραµµένου. 

• Οι κ.κ. Χ.Μπόβος και Π.Κότσιρας τόνισαν το αναγκαίο της ψήφισης της 
πίστωσης για την εξυπηρέτηση των µαθητών τον ερχόµενο Σεπτέµβριο, βάσει 
της µελέτης της Τ.Υ. ότι ο ∆ήµος δεν διαθέτει τα κατάλληλα µέσα, θεωρώντας 
ότι δεν επαρκεί ο χρόνος για να υλοποιηθεί η πρόταση της µείζονος 
Αντιπολίτευσης. Με τα ανωτέρω συµφώνησε και ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. 
Γ.Παπακώστας. Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου ζήτησε να τεθεί η πρόταση της 
παράταξης σε ψηφοφορία, καταγγέλλοντας τον Πρόεδρο του ∆.Σ. ότι 
παρακωλύει µε την προσωπική του άποψη αυτήν. Ο κ. Σ.Γραµµένος 
διευκρίνισε ότι διαθέτει στη ∆ιοίκηση όποιες πληροφορίες του ζητηθούν. 
 

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε τις δύο κατατεθείσες 
προτάσεις (την αρχική εισήγηση της ∆ιοίκησης και την πρόταση που κατατέθηκε από 
την µείζονα αντιπολίτευση) ταυτόχρονα σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Υπέρ του θέµατος, ως αρχικώς εισάγεται, δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. ∆.Κανταρέλης, Χ.Μπόβος, Π.Κότσιρας, Α.Παΐδας 
Α.Καβακοπούλου, Ε.Σιµιγδαλά, Φ.Νικολόπουλος, Μ.Κουτσάκης, 
Ν.Παπανικολάου, Γ.Παπακώστας, Γ.Καραβίας και Μ.Χατζηδάκη (σύνολο 12). 
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• Υπέρ  της υποβληθείσας από την µείζονα αντιπολίτευση πρότασης δήλωσαν 
ότι τάσσονται οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Ζ.Χωρινός, Ε.Παπαλουκά,  Β.Αγαγιώτου, 
Π.Φίλου-Μαυράκη, Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι.Τοµπούλογλου, 
Σ.Γραµµένος, Σ.Κοσκολέτος, Χ.Κοπελούσος, Π.Γρετζελιάς, Α.Παπανίκα, 
Π.Λαζαρίδης και Χ.∆ηµακόπουλος (σύνολο 13). 
 

Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, την 
κατατεθείσα από τη µείζονα αντιπολίτευση πρόταση, τα στοιχεία του σχετικού 
φακέλου και : 
 

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

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(13 ΥΠΕΡ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ-12 ΥΠΕΡ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ) 

 
1. Απορρίπτει  την εισήγηση για την µίσθωση µεταφορικών µέσων (επιβατικών 

λεωφορείων) για την µεταφορά των µαθητών του 1ου ∆ηµ. Σχολείο Ν. 
Φιλ/φειας στο 4ο ∆ηµ. Σχολείο Ν. Φιλ/φειας για το σχολικό έτος 2012-2013, 
και την ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 
 

2. Εγκρίνει την επισκευή και τροποποίηση των σταθµευµένων στο ∆ηµ. 
Νεκροταφείο δηµοτικών λεωφορείων, ώστε αυτά να µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως σχολικά για την µεταφορά των µαθητών του 1ου ∆ηµ. 
Σχολείο Ν. Φιλ/φειας στο 4ο ∆ηµ. Σχολείο Ν. Φιλ/φειας για το σχολικό έτος 
2012-2013 και την δροµολόγηση της διαδικασίας πρόσληψης τριών (3) 
οδηγών µε δίπλωµα ∆΄ Κατηγορίας για την οδήγηση των εν λόγω 
λεωφορείων και την εξυπηρέτηση των µαθητών µέσω του σχετικού 
προγράµµατος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου. 
 
 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   135/2012. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.            Η ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                               ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Μπόβος Χαράλαµπος 

ΑΔΑ: Β4Γ1ΩΗΓ-ΔΩ8



 8 

Κότσιρας Παύλος 
Παΐδας Αδαµάντιος 
Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Παπανικολάου Νικόλαος 

Καραβίας Γεώργιος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Παπανίκα Αικατερίνη 
Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 
 

 

 

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

 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής 
- Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής/Γραφείο Παιδείας & Σχολικών Επιτροπών 
- Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου 
- Τµήµα Προσωπικού 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
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