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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 28.02.2011 
Συνεδρίασης Νο. 5/2011 του Δ.Σ. του Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Απόρων, 
ορισμός-εκλογή των μελών της (τακτικών και αναπληρωματικών) από 
το Δ.Σ. καθώς και ορισμός της θητείας τους» 
 
 
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 28.02.2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ., ύστερα από την 
αριθμ. πρωτ. 1901/24.02.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 4/2011) του 
Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό στην κα Δήμαρχο, σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά και στις 2 Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Ν. 
Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας αντιστοίχως, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010 («Πρόγραμμα 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. 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 

 
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 (σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όσο και του άρθρου 96 
του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 
μελών ήταν παρόντες : 32 και απόντες: 1,  ως ακολούθως: 
           
           
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής             Γεωργαμλής Λύσανδρος   
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 
Δημακόπουλος Χρήστος 
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Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Κοσμά Σταυρούλα 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Βαλασσάς Βεργής 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
  
Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσες ήταν τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα Δήμητρα Δερμανούτσου όσο και η 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας, κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη 

σημερινή συνεδρίαση. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λ. Γεωργαμλής απέστειλε στο Προεδρείο του Δ.Σ. την 

υπ΄αριθμ. πρωτ. 2026/28.02.2011 ιδιόχειρη επιστολή του με την οποία ενημερώνει ότι θα 

απουσιάσει από τη σημερινή συνεδρίαση διότι βρίσκεται στο εξωτερικό (συγκεκριμένα 

αναφέρει ότι βρίσκεται στην Κύπρο). 

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

έναρξη της σημερινής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στα 

συγκεκριμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 

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.  

 

Προσελεύσεις : ----- 

Αποχωρήσεις : Κατά την συζήτηση του 20ου  θέματος της Η.Δ. το οποίο ήταν και το 

τελευταίο θέμα της σημερινής συνεδρίασης, αποχώρησαν οι τρείς Δημοτικοί Σύμβουλοι της 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας», ήτοι οι κ.κ. Β. Βαλασσάς, Δ.-

Ε. Γκούμα και Στ. Πολίτης . 
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ΘΕΜΑ 11ο Η.Δ. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο Θέμα της Η.Δ. έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο 

Κοινωνικής Πολιτικής κα Βασιλική Αγαγιώτου, η οποία βάσει και της υπ΄αριθμ. πρωτ. 

1871/23.02.2011 εισηγήσεώς της, ανέφερε τα ακόλουθα:  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,  
 
1. Όπως ήδη γνωρίζετε το Δημοτικό μας Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία με την 
υπ’ αριθμ. 25/2011 Απόφασή του, τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας του  σύμφωνα με 
το άρθρο 13 παρ. 2 του οποίου, συγκροτεί διάφορες Επιτροπές, και μία εξ΄αυτών 
είναι και η Δημοτική Επιτροπή Απόρων.  
 
1. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 1ε του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων 
και Κοινοτήτων) αναφορικά με τις αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων 
προβλέπεται η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη και μεταξύ άλλων η μέριμνα για 
τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων δημοτών, με την παροχή χρηματικών 
βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα διαβίωσης κατά τις προβλέψεις του Κ.Δ.Κ., η προώθηση και 
ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία 
τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης και η υποβοήθηση του έργου της 
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας. 
 
2. Επίσης βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 202 του ιδίου ως άνω Νόμου 
(3463/2006) ορίζεται ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης, 
επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, 
είδη διαβίωσης ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής. Με 
τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα. 
 
3. Σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ΄αρ. 173/2004 Πράξεως του Ι΄Τμήματος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνάγεται ότι επιτρέπεται στους Δήμους να χορηγούν 
χρηματικά βοηθήματα στους δημότες τους, όταν συντρέχουν σωρευτικά οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να πρόκειται για δημότες αναξιοπαθούντες, χαμηλού 
βιοτικού επιπέδου, που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε οικονομική αδυναμία, β) να 
πρόκειται για εξαιρετικές περιπτώσεις και το χρηματικό βοήθημα να χρειάζεται για την 
αντιμετώπιση άμεσης-στοιχειώδους βιοτικής ανάγκης, η οποία πρέπει να είναι 
έκτακτη, ήτοι να οφείλεται σε απρόβλεπτα και αιφνίδια περιστατικά και σοβαρή, ήτοι 
να τελεί υπό διακινδύνευση το στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης του χρήζοντος το 
βοήθημα. 
 
4. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/2009 ορίζεται ότι κατά τον 
προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Ο.Τ.Α. από τα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, θεωρείται για πληρωμή χρηματικό ένταλμα, όταν αυτό αφορά σε δαπάνη 
που δεν προβλέπεται μεν από τον νόμο, αλλά είναι λειτουργική για τον οικείο Ο.Τ.Α., 
σχετίζεται δε, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του Ο.Τ.Α., οι οποίες 
προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των 
δημοτών, εφόσον ανταποκρίνεται στο προσήκον μέτρο.  
Λειτουργικές δαπάνες κατά την έννοια της προηγούμενης περίπτωσης είναι ιδίως: η 
περιοδική ενίσχυση απόρων δημοτών με είδη ένδυσης, παροχή φαρμάκων και 
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διατακτικών προμήθειας αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών κατά τις εορτές 
Χριστουγέννων, Νέου έτους και Πάσχα, η προσωρινή λειτουργία ημερησίων 
συσσιτίων για άπορους δημότες. 
Άποροι δημότες (ο όρος αυτός αντικαταστάθηκες από την φράση «άποροι κάτοικοι» 
δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010) για τη λήψη των ως άνω 
παροχών είναι εκείνοι που περιλαμβάνονται σε κατάσταση την οποία συντάσσει η 
Δημαρχική Επιτροπή (τώρα Οικονομική Επιτροπή) του οικείου Ο.Τ.Α., η οποία μπορεί 
να λάβει πληροφορίες για τους άπορους δημότες από τους εφημέριους των Ιερών 
Ναών του οικείου Ο.Τ.Α.  
 
5. Με βάση την υπ΄αριθμ. 490/2007 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. και το υπ΄αρ. πρωτ. 
244/16.05.2008 έγγραφο του Υπ. εσωτερικών με το οποίο έγινε δεκτή η εν λόγω 
γνωμοδότηση προκύπτει ότι:  επί του τεθέντος ερωτήματος, α) ποιά η έννοια των 
όρων, «εξαιρετικές περιπτώσεις», «έκτακτη και σοβαρή ανάγκη», «οικονομική 
αδυναμία», της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 
β) εάν είναι διάφορος η κατηγορία των οικονομικώς αδυνάτων πολιτών και των 
πολυτέκνων, κατά την άνω διάταξη και γ) εάν είναι σωρευτική ή μη η συνδρομή των 
προϋποθέσεων που τίθενται από την ίδια διάταξη για τη χορήγηση των υπ' αυτής 
προβλεπόμενων βοηθημάτων, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Γ' Τμήμα) 
ομόφωνα γνωμοδότησε ότι, α) δεν είναι δυνατή η απαρίθμηση των περιπτώσεων, 
καθώς δεν μπορεί να προσδιορισθεί εκ των προτέρων η περιπτωσιολογία των 
καταστάσεων οι οποίες είναι δυνατόν να εμφανισθούν, β) η κατηγορία των 
οικονομικά αδύνατων πολιτών είναι διάφορη από αυτή των πολυτέκνων και γ) οι 
περιπτώσεις των «εξαιρετικών περιπτώσεων», «της έκτακτης» και της «σοβαρής 
ανάγκης» τίθενται εναλλακτικώς, ως προς τη συνδρομή τους, είτε ως προς τους 
οικονομικά αδύνατους, είτε ως προς τους πολύτεκνους.  
 
6. Στο σχέδιο του Προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. υπάρχει ο Κ.Α.Ε. 6733 στον οποίο 
εγγράφονται τα χρηματικά βοηθήματα σε απόρους που χορηγούνται βάσει του 
άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ. Επίσης υπάρχει ο Κ.Α.Ε. 6481 στον οποίο εγγράφεται η 
δαπάνη για την προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης για τους απόρους. 
 
Κατόπιν τούτου, παρακαλείται το Σώμα να εγκρίνει την συγκρότηση της Δημοτικής 
Επιτροπής Απόρων, η οποία θα αριθμεί 13 μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της 
Προέδρου. 
 
Ως Πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής προτείνεται να τοποθετηθεί η Αντιδήμαρχος 
Κοινωνικής Πολιτικής και Δια Βίου Μάθησης, κα Βασιλική Αγαγιώτου. 
 
Η Επιτροπή θα απαρτίζεται επίσης και από 7 μέλη-δημοτικούς συμβούλους της 
Συμπολίτευσης, από 4 μέλη-δημοτικούς συμβούλους των παρατάξεων της 
Αντιπολίτευσης καθώς και από τις 2 κοινωνικούς λειτουργούς των 2 πρώην Δήμων, 
ήτοι τις κ.κ. Ζωή Παλιούδη (από τον πρώην Δ.Ν.Φ.) και  Μαρία Ζήση (από τον πρώην 
Δ.Ν.Χ.). 
Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Απόρων ορίζεται σε 3,5 έτη, όσα και 
η θητεία της παρούσας Δημοτικής αρχής, βάσει των ισχυουσών Διατάξεων του Ν. 
3852/2010.  
 
Παρακαλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά τόσο για τη συγκρότηση της Επιτροπής 
Απόρων του Δήμου μας όσο και για τον ορισμό των μελών (τακτικών και 
αναπληρωματικών) που θα την απαρτίζουν καθώς και για την διάρκεια της θητείας 
της. 
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Ακολούθως έλαβαν τον λόγο διάφοροι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι οποίοι εξέφρασαν τις 
απόψεις τους και τις προτάσεις τους που κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά της 
Συνεδριάσεως. 
 
Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Χ. Λεωνιδόπουλος-Τομπούλογλου 
δήλωσε ότι θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή και πρότεινε ως τακτικά μέλη τον 
Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σπ. Γραμμένο και την κα Ευγενία Βαλάκου και ως 
αναπληρωματικά μέλη την κα Ειρήνη Σταματοπούλου και την κα Μαριάννα Μίλα 
αντιστοίχως. 
 
Ο επικεφαλής της Παράταξης «Όραμα Πόλης» κ. Στ. Κόντος δήλωσε ότι η παράταξή 
του δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην εν λόγω Επιτροπή. 
 
Ο επικεφαλής της Παράταξης «Δύναμη Πολιτών» κ. Αθ.-Κλ. Μάλλιος δήλωσε ότι θα 
συμμετάσχει στην Επιτροπή και πρότεινε ως τακτικά μέλη την κα Ελένη Σπανούδη κα 
την κα Χάλαρη Σταυρούλα και ως αναπληρωματικά μέλη αυτών τον κ. Ορέστη Δούλο 
και τον ίδιο (Μάλλιος Αθ.-Κλ.). 
 
Ο επικεφαλής της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας» κ. 
Βεργής Βαλασσάς δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχουν στην σύνθεση της Επιτροπής 
Απόρων. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε προς το Σώμα την εξής τροποποίηση 
επί της παραπάνω εισηγήσεως της Αντιδημάρχου κας Β. Αγαγιώτου με την σύμφωνη 
γνώμη αυτής: 

- Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Απόρων ορίζεται σε 2 έτη 
(αντί του λανθασμένου 3,5 έτη)   και  

- Η σύνθεση των μελών της εν λόγω Επιτροπής ορίζεται να αποτελείται από 7 
μέλη Δημοτικούς Συμβούλους ή Δημότες (αντί του λανθασμένου 7 μέλη 
Δημοτικούς Συμβούλους)  

 
Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος έθεσε το όλο θέμα σε ψηφοφορία ως εισήχθη και με τις 
τροποποιήσεις που πρότεινε ως ανωτέρω και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, τις 
τροποποιήσεις που πρότεινε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 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, 6 ΚΑΤΑ, 1 ΑΠΩΝ)  

 
 

Α.  Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφερομένους 

λόγους, την συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Απόρων στον Δήμο Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνος, η οποία θα αποτελείται από τα εξής τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 

ως ακολούθως:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαγιώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής 

ΜΕΛΗ 

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                               Σιμιγδαλά Ειρήνη 

Καβακοπούλου Αγανίκη                                     Καλόστος Ιερόθεος 

Δερμανούτσου Δήμητρα                                    Δημητριάδου Μαρία 

Σιμιτζόγλου Μαρίκα                                          Αρβανιτόπουλος Σωτήριος 

Καλογεροπούλου Κων/να                                  Φωτεινάκη Ελένη 

Καίσαρη Ειρήνη                                                Κατσαρού Άννα 

Γραμμένος Σπυρίδων                                         Σταματοπούλου Ειρήνη 

Βαλάκου Ευγενία                                              Μήλα Μαριάννα 

Σπανούδη Ελένη                                               Δούλος Ορέστης 

Χάλαρη Σταυρούλα                                           Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΔΗΜΟΥ 

Παλιούδη Ζωή 

Ζήση Μαρία 

 

Β. Ορίζει την διάρκεια θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Απόρων σε 2 έτη.  

 

Κατά της παραπάνω απόφασης τάχθηκαν (μειοψήφισαν) έξι Δημοτικοί Σύμβουλοι, 

ήτοι οι κ.κ. Στ. Κόντος, Στ. Κοσμά, Ελ. Πλάτανος, Β. Βαλασσάς, Δ.-Ε. Γκούμα, Στ. 

Πολίτης και Αθ.-Κλ. Μάλλιος, για λόγους που αναλυτικά αναγράφονται στα πρακτικά 

της Συνεδρίασης. 

 
Γ. Η παρούσα Απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας και να αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Δήμου.  

 
 

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 42/2011. 
 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
 
 

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

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                            ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Κανταρέλης Δημήτριος 

Μπόβος Χαράλαμπος 

Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαμάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 

Σιμιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 

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 

Κοσμά Σταυρούλα 

Βαλασσάς Βεργής 

Γκούμα Δανάη - Εύα 

     Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
 

Δερμανούτσου Δήμητρα, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημ. Κοιν. Ν. Φιλαδέλφειας 

Ναθαναήλ Κυριακή, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας 
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Ακριβές Αντίγραφο                     Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                       ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Αρχείου-Πρωτοκόλλου 

 

Ελ. Σούλα 

 
 
 
 
Κοιν.: 

1. Αντιδήμαρχο κα Β. Αγαγιώτου 
2. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 
3. Συμμετέχοντα Μέλη Επιτροπής Απόρων 
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