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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισµός των Τελών διέλευσης, 
των Τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων 
καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης στον ∆ήµο µας, κατ΄ εφαρµογή 
των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006»  
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου της Νέας 
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος ∆ιάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, 
σήµερα στις 21.06.2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 20.00 µ.µ., ύστερα από την 
αριθµ. πρωτ. 7166/17.06.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 10/2011) του 
Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που 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 : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     
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ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» 
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
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Αρ. Απόφασης: 125/ 2011 
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Τηλ.: 213-2049028, 213-2049000  
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Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 21.06.2011 
Συνεδρίασης Νο. 11/2011 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω µοναδικό θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

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

 
12.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Ειδική Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κα Πετρούλα Π. Τοµπούλογλου, ΠΕ 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µόνιµη υπάλληλος του ∆ήµου 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: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                Χωρινός Ζαχαρίας                 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                         Κότσιρας Παύλος  
Μπόβος Χαράλαµπος                Παπανικολάου Νικόλαος   
Παπανίκα Αικατερίνη                                            Καραβίας Γεώργιος 
Παϊδας Αδαµάντιος       Γραµµένος Σπυρίδων         
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη          
Σιµιγδαλά Ειρήνη                                
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία     
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
 Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
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 Κόντος Σταύρος 
 Κοσµά Σταυρούλα 
 Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Βαλασσάς Βεργής  
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
  
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσες ήταν 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. 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή συνεδρίαση. 

 

Απουσίες :  

1. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Νικόλαος Παπανικολάου απουσίαζε χωρίς να ενηµερώσει 

το Προεδρείο. 

2. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ζαχαρίας Χωρινός ενηµέρωσε τόσο εντύπως όσο και µε 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ότι λόγω ανειληµµένης υποχρέωσής του δεν θα παρευρεθεί στο 

αποψινό ∆.Σ. Ωστόσο, και πρίν την συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆., προσήλθε 

κανονικά στη συνεδρίαση. 

 

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

έναρξη της σηµερινής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στα 

συγκεκριµένα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

Οι επικεφαλείς 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.∆.  

 

Προσελεύσεις :  

1. Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων της κας ∆ηµάρχου στην αρχή της συνεδρίασης 

και πρίν την συζήτηση των θεµάτων εκτός Η.∆., προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Σπυρίδων Γραµµένος. 
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2. Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων της κας ∆ηµάρχου στην αρχή της συνεδρίασης 

και πρίν την συζήτηση των θεµάτων εκτός Η.∆., προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Γεώργιος Καραβίας. 

3. Πρίν την έναρξη της συζητήσεως των εκτός Ηµερησίας ∆ιατάξεως Θεµάτων προσήλθε ο 

∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Παύλος Κότσιρας. 

4. Στο τέλος της συζήτησης του 2ου Θέµατος της Ηµερησίας ∆ιατάξεως προσήλθε ο 

∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ζαχαρίας Χωρινός. 

 

Αποχωρήσεις :  

1. Κατά το τέλος της συζήτησης του 11ου θέµατος της Η.∆. αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Αθανάσιος-Κλεοµένης Μάλλιος.  

2. Κατά το τέλος της συζήτησης του 14ου θέµατος της Η.∆. αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Γεώργιος Καραβίας. 

3. Κατά το τέλος της συζήτησης του 16ου θέµατος της Η.∆. αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Ζαχαρίας Χωρινός. 
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2o ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στο δεύτερο θέµα συζήτησης εκτός Η.∆. αφού 

προηγουµένως έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την έγκριση της συζήτησης και την 

λήψη απόφασης για το συγκεκριµένο Θέµα που εισάγεται εκτός Ηµερησίας ∆ιατάξεως, 

κατόπιν επείγουσας εισηγήσεως του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων του ∆ήµου 

προκειµένου να καθοριστεί άµεσα το ύψος των Τελών ∆ιέλευσης, των Τελών Χρήσης 

δικαιωµάτων αλλά και το ύψος των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών 

διέλευσης κατ΄εφαρµογή των διατάξεων 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006. 

Το εν λόγω θέµα επείγει να συζητηθεί άµεσα προκειµένου ο ∆ήµος να µην στερηθεί 

εσόδων που δικαιούται εκ του Νόµου να εισπράξει. 

 

Κατόπιν τούτου το Σώµα αποφάσισε οµόφωνα για την αναγκαιότητα 

συζήτησης του εν λόγω θέµατος εκτός Η.∆. ως κατεπείγον, βάσει των 

οριζοµένων στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.     

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 1Ο Θέµα εκτός Η.∆. της σηµερινής 

Συνεδρίασης και µε βάσει το υπ΄αριθµ. πρωτ. 7256/20.06.2011 διαβιβαστικό έγγραφο 

του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων του ∆ήµου, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ 

άλλων, τα ακόλουθα:  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Παρακαλούµε σε προσεχή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να εισηγηθείτε το 
θέµα για την λήψη απόφασης σχετικά µε το τέλος διέλευσης, το τέλος χρήσης 
δικαιωµάτων διέλευσης καθώς και µε το ύψος των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των 
εργασιών διέλευσης για όλη την Ελλάδα, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 29 παρ. 6 του ν. 
3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α΄/2006) 
και της υπ΄αριθµ. 528/075/23.06.2009 Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) (Φ.Ε.Κ. 1375/10.07.2009/τ. Β΄). 
 
 
Επί του συγκεκριµένου θέµατος, επιθυµούµε να σας γνωρίσουµε τα ακόλουθα: 
 
Οι πάροχοι δηµόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν δικαιώµατα 
εγκατάστασης ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων, που ανήκουν στο ∆ηµόσιο, σε 
Ο.Τ.Α., σε ιδιώτες ή είναι κοινόχρηστοι. Τα αυτά δικαιώµατα έχουν, αλλά µόνο 
σχετικά µε τους δηµόσιους και κοινόχρηστους χώρους, και οι πάροχοι δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που δεν παρέχουν δηµόσια δίκτυα. Οι δηµόσιες αρχές, 
που είναι αρµόδιες για την παραχώρηση των δικαιωµάτων αυτών, τηρούν τις αρχές 
και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3431/2006.  
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Με Κανονισµό που εκδίδεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται τα τέλη διέλευσης και 
χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης καθώς και το ύψος των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 
των εργασιών για όλη την Ελλάδα, κατόπιν διενέργειας δηµόσιας διαβούλευσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 17. Ο καθορισµός των τελών διέπεται από αντικειµενικότητα, 
διαφάνεια, αµεροληψία και αναλογικότητα προς τον επιδιωκόµενο σκοπό. Το ύψος 
των τελών πρέπει να µην καθιστά οικονοµικά ασύµφορη τη διενέργεια επένδυσης 
(παρ. 6 άρθρο 29 Ν. 3431/2006). 
 
∆εδοµένων των ανωτέρω, πρέπει να καθορίσουµε τα Τέλη χρήσης του Ν. 3431/2006 
«Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» ως ακολούθως: 
 
Τα Τέλη διέλευσης υπολογίζονται ως εξής : 
 

1) Εφ’ άπαξ τέλος διέλευσης τοµής το οποίο ανέρχεται σε τετρακόσια έξι 
ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (406,95 €), ανά χιλιόµετρο διέλευσης τοµής. 

 
2) Εφ’ άπαξ τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (π.χ. 

καµπίνες, φρεάτια). Το εφ’ άπαξ τέλος διέλευσης εγκατάστασης ανά ευκολία 
ανέρχεται σε διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και δέκα επτά λεπτά (244,17 
€). 

 
3) Εγγυητική επιστολή η οποία θα ανέρχεται στο διπλάσιο του ετησίου τέλους 

χρήσης, καθοριζοµένου από την αρµόδια αρχή χορήγησης δικαιώµατος 
διέλευσης για το επόµενο έτος, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.2 του 
καθορισµού τελών διέλευσης , των τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης και 
του ύψους εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών κατ’ εφαρµογή του 
άρθρου 29 παρ. 6 του ν. 3431/2006 ΦΕΚ 1375/2009. 

 
Η επιβολή Τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης έχει αναδροµική ισχύ από 
01.01.2010 σύµφωνα µε το Φ.Ε.Κ. 1375/Β΄/10.07.2009. 
 
 
Παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά. 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις και τις προτάσεις τους. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία από το Σώµα.  

 
Στο σηµείο αυτό δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν το συγκεκριµένο θέµα διότι δεν το 
γνώριζαν εγκαίρως προκειµένου να το επεξεργαστούν καταλλήλως οι εξής πέντε 
δηµοτικοί Σύµβουλοι: κ.κ. Χαρ. Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι. Τοµπούλογλου, Σπ. 
Γραµµένος, Σωτ. Κοσκολέτος και Χρ. Κοπελούσος. 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 

- όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία, 
- την υπ΄αριθµ. πρωτ. 7256/20.06.2011 διαβιβασθείσα εισήγηση του Τµήµατος 

∆ηµοτικών Προσόδων του ∆ήµου, 
- τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006,  
- την υπ΄αριθµ. 528/075/23.06.2009 Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. 
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και είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 65, 67 
και 69 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(26 ΥΠΕΡ, 25 ΚΑΤΑ, 2 ΑΠΟΝΤΕΣ)  

 
1. Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφεροµένους 
λόγους, τον καθορισµό του ύψους των Τελών διέλευσης, των Τελών Χρήσης 
δικαιωµάτων και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών 
διέλευσης, κατ΄εφαρµογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006, ως ακολούθως: 
 
 

- Εφ’ άπαξ τέλος διέλευσης τοµής  
Tο εφ΄άπαξ τέλος διέλευσης τοµής ανέρχεται σε τετρακόσια έξι Ευρώ και 
ενενήντα πέντε λεπτά (406,95 €), ανά χιλιόµετρο διέλευσης τοµής. 
 
- Εφ’ άπαξ τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (π.χ. 
καµπίνες, φρεάτια).  
Το εφ’ άπαξ τέλος διέλευσης εγκατάστασης ανά ευκολία ανέρχεται σε διακόσια 
σαράντα τέσσερα Ευρώ και δέκα επτά λεπτά (244,17 €). 

 
- Εγγυητική επιστολή η οποία θα ανέρχεται στο διπλάσιο του ετησίου τέλους 
χρήσης, καθοριζοµένου από την αρµόδια αρχή χορήγησης δικαιώµατος διέλευσης 
για το επόµενο έτος, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.2 του καθορισµού τελών 
διέλευσης , των τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης και του ύψους εγγυήσεων 
καλής εκτέλεσης των εργασιών κατ’ εφαρµογή του άρθρου 29 παρ. 6 του ν. 
3431/2006 ΦΕΚ 1375/2009. 

 
Η επιβολή Τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης έχει αναδροµική ισχύ από 
01.01.2010 σύµφωνα µε το Φ.Ε.Κ. 1375/Β΄/10.07.2009. 
 
 
2. Η παρούσα Απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νοµιµότητας και να αναρτηθεί στο 
Πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και στην «Εφηµερίδα της Υπηρεσίας». 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 125/ 2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 
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Κανταρέλης ∆ηµήτριος 

Μπόβος Χαράλαµπος 

Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 

Γραµµένος Σπυρίδων 

Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 

Κοσµά Σταυρούλα 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 

Βαλασσάς Βεργής 

Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
   
ΕΛ. ΣΟΥΛΑ 
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Εσωτερική ∆ιανοµή :  
- Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων 
- Οικονοµική Επιτροπή  
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