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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 02.02.2011 
Συνεδρίασης Νο. 3/2011 του Δ.Σ. του Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση εξαίρεσης εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας 
και του κανονικού ωραρίου για της υπηρεσίες της Δ/νσης 
Γεωτεχνικών, της Δ/νσης Καθαριότητας και Μηχανολογικού, του 
εργατοτεχνικού τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της 
Δ/νσης Οικονομικών (Τμήματα: Νεκροταφείου, Δημοτικών 
Προσόδων και Ταμειακής Υπηρεσίας), της Δ/νσης Διοικητικού (Τμήμα 
Δημοτικής Κατάστασης), της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας και της 
Δ/νσης Κ.Ε.Π.» 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Νέας 
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος Διάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, 
σήμερα στις 02.02.2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ., ύστερα από την 
αριθμ. πρωτ. 699/28.01.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 2/2011) του 
Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στην κα 
Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

 

H 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. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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 

 
Οι απουσιάζοντες, παρ’ ότι προσκλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα με την παραπάνω 
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., δεν παρέστησαν στην ως άνω συνεδρίαση.   
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Πετρούλα 
Π. Τομπούλογλου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μόνιμη 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:  32 παρόντες 
και 1 απών, ως ακολούθως: 
                              
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής          Γεωργαμλής Λύσσανδρος     
Κανταρέλης Δημήτριος                                                              
Μπόβος Χαράλαμπος       
Παπανίκα Αικατερίνη                           
Κότσιρας Παύλος               
Παϊδας Αδαμάντιος                 
Χωρινός Ζαχαρίας          
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη     
Σιμιγδαλά Ειρήνη    
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία     
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
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Δημακόπουλος Χρήστος 
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Κοσμά Σταυρούλα 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Βαλασσάς Βεργής 
 Γκούμα Δανάη-Εύα 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
 
Οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πρίν 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.  

Ο Πρόεδρος, παρουσία των μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής δημόσιας 

συνεδρίασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Κατά την συζήτηση του 5ΟΥ θέματος και μετά, αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λ. 

Γεωργαμλής. 

 
ΘΕΜΑ 16Ο   
 
Ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στο 16Ο θέμα της συζήτησης της Η.Δ. που εισάγεται και 
έδωσε τον λόγο στον εισηγητή του θέματος, αρμόδιο Αντιδήμαρχο Διοικητικών 
Υπηρεσιών, κ. Π. Κότσιρα, ο οποίος, με βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 725/27.01.2011 
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου και τα συνημμένα επ΄ αυτού 
έγγραφα των υπολοίπων ενδιαφερομένων Υπηρεσιών, ανέπτυξε το θέμα ως 
ακολούθως:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις τόσο του Ν. 1735/87, του άρθρου 16 του Ν. 
3205/2003, όσο και του Ν. 3584/07 «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών κ΄ 
Κοινοτικών Υπαλλήλων», ιδίως του άρθρου 36 αυτού, προκύπτει ότι οι ημέρες 
εργασίας ενός υπαλλήλου ορίζονται σε πέντε, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 
 
Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, και μετά από πρόταση των 
οικείων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων, μπορεί οποτεδήποτε να 
καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας κατά 
υπηρεσίες, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλεται λόγω 
της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή και του είδους και της μορφής της 
υπηρεσίας ή εργασίας. 
 

 3



Οι ακόλουθες Υπηρεσίες του Δήμου ζήτησαν την εφαρμογή της κατ΄εξαίρεση 
πενθήμερης εργασίας και του κανονικού ωραρίου για το προσωπικό τους, με τα 
ακόλουθα εισηγητικά τους έγγραφα: 
 
1) Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 676/17-1-11 εισήγηση της Δ/ντριας Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών κρίνεται απαραίτητη η καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή της 
πενθήμερης εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στο Άλσος της Νέας 
Φιλαδέλφειας, αναφέροντας ότι το Άλσος μας γίνεται συχνά αντικείμενο 
βανδαλισμών, πυρκαγιών και άλλων κακόβουλων πράξεων, παράλληλα είναι αναγκαία 
για την αντιπυρική περίοδο η προετοιμασία του Άλσους κ΄ των υπολοίπων 
κοινόχρηστων χώρων, οι οποίοι μετά την συνένωση των δύο δήμων Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος έχουν αυξηθεί κατά πολύ, χωρίς όμως την αντίστοιχη αύξηση 
προσωπικού. Η φύλαξη εντείνεται με περισσότερο προσωπικό, κατά τη διάρκεια της 
αντιπυρικής περιόδου (1η Μαϊου έως 31η Οκτωβρίου). Το προσωπικό που 
απασχολείται για τη φύλαξη του Άλσους (κυρίως δασοφύλακες και οδηγοί) είτε είναι 
τακτικό είτε με σύμβαση ορισμένου χρόνου, πρέπει να εργάζεται σε τρεις βάρδιες, 
πρωϊνή, απογευματινή, βραδινή για όλες τις ημέρες του μήνα καθ΄όλη τη διάρκεια 
του έτους. 

 
2) Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 400/17-1-11 εισήγηση του Τμηματάρχη 
της Δ/νσης Καθαριότητας & Μηχανολογικού αναφέρεται ότι είναι απαραίτητη η 
διεύρυνση του ωραρίου απασχόλησης του εκεί υπηρετούντος προσωπικού λόγω 
αυξημένων υποχρεώσεων (όπως ενδεικτικά αναφέρεται η καθαριότητα της Λαϊκής 
Αγοράς, η αποκομιδή των απορριμμάτων των εργοστασίων και των πολλών 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στην πόλη μας, 
ακαθαρισίες από μεγάλα διερχόμενα οχήματα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, 
αντιμετώπιση ατυχημάτων από σπασμένα μέρη αυτοκινήτων με χύσιμο λιπαντικών 
στο οδόστρωμα κ.λ.π.) και ως εκ τούτου εισηγείται την απασχόληση του προσωπικού 
της εν λόγω Δ/νσης σε 24ωρη βάρδια και κατά τις Κυριακές και τις Αργίες, για το 
2011. 

 
3) Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 674/25-1-11 εισήγηση του Δ/ντή της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αναφέρεται ότι είναι απαραίτητη η καθιέρωση 
24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για την 
απασχόληση του υφισταμένου του προσωπικού ως εξής : 

1. Για το διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του Τμήματος Νεκροταφείου 
(φύλαξη και λειτουργία του Νεκροταφείου σε καθημερινή βάση-πενθήμερη 
εβδομαδιαία εργασία από Τρίτη έως Σάββατο με υποχρεωτική ανάπαυση την 
Κυριακή και την Δευτέρα (άναμμα καντηλιών κ.λ.π.)) 
2. Για το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων λόγω 
ανάγκης ελέγχου των επιχειρήσεων και των Καταστημάτων Υγειονομικού 
ενδιαφέροντος προς επαύξηση των εσόδων του Δήμου, καθώς και για τον έλεγχο 
των εμποροπανηγύρεων κ΄ κυρίως αυτού της εργατικής Πρωτομαγιάς . 
3. Για το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος Ταμιακής Υπηρεσίας λόγω ανάγκης  
είσπραξης έκτακτων εσόδων κυρίως από εμποροπανηγύρεις αλλά και λόγω του 
πανηγυριού της εργατικής Πρωτομαγιάς και τέλος  
4. Για τους προϊσταμένους των ανωτέρω τμημάτων κ΄ για τον προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης για όλους τους ανωτέρω λόγους. 
 

4)  Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 720/27-1-11 εισήγηση της Προϊσταμένης του 
τμήματος Δημοτικής Κατάστασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών εις την οποία 
αναφέρεται ότι βάσει του αρθρ. 12 του Π.Δ. 497/1991 «Κώδικας διαταγμάτων για τα 
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δημοτολόγια» πρέπει να καταρτιστεί νέο ενιαίο Δημοτολόγιο των νέων Δήμων που 
συνιστώνται και ως εκ τούτου και λόγω του ότι κατά την διάρκεια του κανονικού 
ωραρίου οι υπάλληλοι ασχολούνται και εξυπηρετούν αποκλειστικά τους πολίτες-
δημότες, εισηγείται την απασχόληση των υπαλλήλων πέρα του πενθημέρου και πέρα 
του καθορισμένου χρόνου εργασίας (συνένωση των δύο Δήμων, ολοήμερη 
λειτουργία λόγω εκλογών κ.λ.π.) 

 
5) Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 748/31-1-11 εισήγηση του Τμηματάρχη της 
Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας εις την οποία αναφέρει ότι σύμφωνα με τις δ/ξεις του 
άρθρου 15 παρ.8 του Π.Δ. 23/2002 (ΦΕΚ 19/Α) περί αρμοδιοτήτων του προσωπικού 
της Δ.Α. καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3731/2008 περί Αναδιοργάνωσης της 
Δημοτικής Αστυνομίας, η υπηρεσία λειτουργεί όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της 
εβδομάδας, με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού το οποίο υποχρεούται σε 
τακτική κ΄ υπερωριακή εργασία κ΄ κατά τις ημέρες αργιών κ΄ τις νυκτερινές ώρες, 
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας .  
 
6) Ομοίως και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται την ανάγκη λειτουργίας 
της εν λόγω Υπηρεσίας, για τους εργαζομένους μόνον του εργατοτεχνικού τομέα, 
κατ΄εξαίρεση της πενθήμερης εργασίας και του κανονισμού ωραρίου λόγω εκτάκτων 
προβλημάτων που ανακύπτουν συχνά, όπως ενδεικτικά αναφέρεται ζημιές στο οδικό 
δίκτυο, βλάβες σε δημοτικές εγκαταστάσεις κ.λ.π. 

 
Παρακαλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά και αφού λάβετε υπόψη σας τον Ν.1735/87 
(Φ.Ε.Κ. 195/87 τ. Α’) άρθρο 23, και τον Ν. 3584/07 άρθρο 36 (παρ.2, 3 κ΄6) να 
εγκρίνετε, για το 2011, την καθιέρωση κατ΄εξαίρεση, πέραν του πενθήμερου, της 
λειτουργίας των προναφερομένων Υπηρεσιών του Δήμου μας και του προσωπικού 
που απασχολείται εκεί, επί 24ωρου βάσεως και για όλες τις ημέρες του μήνα.   
                
               
Kαλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 

Ακολούθως έλαβαν τον λόγο οι επικεφαλείς των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές, 

οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους που κατεγράφησαν 

αναλυτικά στα πρακτικά της Συνεδριάσεως. 

 

Στο σημείο αυτό ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε προς το Σώμα Ανακοίνωση του Σωματείου 

εργαζομένων του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, παρουσία και της Γενικής 

Γραμματέως του, κας Β. Παυλοπούλου, σύμφωνα με το οποίο η θέση του Σωματείου 

είναι θετική για την καθιέρωση απασχόλησης κατ΄εξαίρεση της πενθήμερης 

λειτουργίας καθώς και για τα Σαββατοκύριακα, μόνον για το προσωπικό που 

εργάζεται στη Δ/νση Καθαριότητας και Μηχανολογικού, στη Δ/νση Γεωτεχνικών 

Υπηρεσιών, στη Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας, για το εργατοτεχνικό προσωπικό της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και για τους φύλακες-καντηλανάφτισσες του 

Δημοτικού Νεκροταφείου και όχι για το διοικητικό προσωπικό, δεδομένου ότι οι 
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διοικητικoί υπάλληλοι, εφ΄όσον προκύψουν υπηρεσιακές ανάγκες, δικαιούνται να 

εργαστούν 40 ώρες υπερωριακά ανά μήνα ή να πάρουν αντίστοιχα repos . 

 

Ακολούθως πήρε τον λόγο ο κ. Κόντος, ο οποίος και αυτός δεν δέχθηκε την εξαίρεση 

εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας για τους διοικητικούς υπαλλήλους της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, εκτός μόνον για τους υπαλλήλους του Τμήματος Δημοτικής 

Κατάστασης του Δήμου (Ληξιαρχείο) και αυτό μόνον για το πρώτο εξάμηνο του 

2011. Για το προσωπικό όλων των υπολοίπων αναφερομένων στην εισήγηση 

Υπηρεσιών, είπε ότι ψηφίζει θετικά. 

Μετά, τον λόγο έλαβαν οι κ.κ. Ιωάννης και Χαράλαμπος Τομπούλογλου αντιστοίχως, 

οι οποίοι και αυτοί αντέδρασαν για την καθιέρωση εξαίρεσης εφαρμογής της 

πενθήμερης εργασίας και του κανονισμού ωραρίου για το διοικητικό προσωπικό της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και είπαν ότι ψηφίζουν υπέρ της εν λόγω εισήγησης 

για το προσωπικό όλων των υπολοίπων αναφερομένων Υπηρεσιών. 

Τέλος ο κ. Αθ.-Κλ. Μάλλιος δήλωσε ότι ψηφίζει το θέμα όπως παρουσιάστηκε στην 

πρόταση-ανακοίνωση του Σωματείου των Εργαζομένων με τις εκεί αναφερόμενες 

παρατηρήσεις. Διαφορετικά, θα καταψηφίσει.    

 

Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, ο κ. 

Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία και 

είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
20 ΥΠΕΡ – 12 ΚΑΤΑ  

 
 
1. Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης προαναφερόμενους λόγους και για 

το έτος 2011, την καθιέρωση κατ΄εξαίρεση - πέραν του πενθημέρου και του 

κανονικού ωραρίου -, της λειτουργίας των παρακάτω Υπηρεσιών του Δήμου επί 

24ωρου βάσεως και για όλες τις ημέρες του μήνα, και του προσωπικού που 

απασχολείται εκεί, ως ακολούθως :  

- Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών,  

- Δ/νση Καθαριότητας και Μηχανολογικού,  
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- εργατοτεχνικό Τμήμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  

- Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

- Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας  

- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήματα: Νεκροταφείου, Δημοτικών 

Προσόδων, Ταμειακής Υπηρεσίας) 

 
Η παρούσα Απόφαση πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ από 01.01.2011. 
 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν (μειοψήφισαν) 12 Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι 

οι κ.κ. Χαρ. Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι. Τομπούλογλου, Σπ. Γραμμένος, Σωτ. 

Κοσκολέτος, Χρ. Κοπελούσος, Στ. Κόντος, Στ. Κοσμά, Ελ. Πλάτανος, Κλεομένης-

Αθανάσιος Μάλλιος, Βεργής Βαλασσάς, Δανάη-Εύα Γκούμα και Σταύρος Πολίτης, για 

λόγους που αναλυτικά καταγράφονται στα πρακτικά της Συνεδρίασης. 

 

2. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21/ 2011. 

 

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. 

Μπόβος Χαράλαμπος 

Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαμάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 

Σιμιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 
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Δημακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 

Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 

Τομπούλογλου Ιωάννης 

Γραμμένος Σπυρίδων 

Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 

Γκούμα Δανάη-Εύα 

     Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                       ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Αρχείου-Πρωτοκόλλου 

 

Ελ. Σούλα 

 

 

 

Kοιν.: - Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Δ/νση Καθαριότητας & Μηχανολογικού 

- Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

- Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας 
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