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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: «Κατάρτιση-έγκριση Κανονισμού εκπροσώπησης και 
λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 78 του Ν. 3852/2010». 
 
 
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 18ο Η.Δ. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο Θέμα της Η.Δ. και με βάσει το υπ΄αριθμ. πρωτ 

1968/23.02.2011 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου, έδωσε τον λόγο στην Δημοτική 

Σύμβουλο της Συμπολίτευσης κα Ειρήνη Σιμιγδαλά, η οποία ανέφερε τα ακόλουθα:  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,  
 
 1.-  Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι σε κάθε 
Δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
Συμβούλιο Ένταξης μεταναστών ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την 
ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Τα συμβούλια ένταξης 
μεταναστών αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται 
από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
 2.- Ως μέλη ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, 
εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του 
οικείου δήμου, ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών ή 
που υποβάλλον αίτηση συμμετοχής στο Συμβούλιο και που κατοικούν μόνιμα στον  
δήμο μας , σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει σχετικός Κανονισμός, που εκδίδει 
με απόφασή του το οικείο δημοτικό συμβούλιο, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών 
φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του οικείου δήμου 
δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών. 
 
 3.-  Με την ίδια απόφαση ορίζεται Πρόεδρος στο συμβούλιο ένταξης μεταναστών 
ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του. Στα παραπάνω Συμβούλια ορίζονται 
υποχρεωτικά ως μέλη αλλοδαποί δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν τυχόν εκλεγεί. Η 
συμμετοχή στα ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη. 
  
 4.-   Οι εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων ή οι εκπρόσωποι της κοινότητας των 
μεταναστών ή αυτοπροταθέντες να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ένταξης 
Μεταναστών,  θα επιλεγούν βάσει των όρων του παρόντος Κανονισμού. 
  
 5.-  Κατόπιν όλων των ανωτέρω υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση  
το σχέδιο του Κανονισμού Ένταξης Μεταναστών του Δήμου μας, ο οποίος έχει ως 
εξής : 
  
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
  

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Συγκρότηση Συμβουλίου Μεταναστών 

 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.3852/10, συγκροτούμε και λειτουργούμε στον 
Δήμο μας, με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, Συμβούλιο Ένταξης 
Μεταναστών, ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου, για την ενίσχυση της ένταξης 
των μεταναστών στην τοπική κοινωνία μας. 
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2. Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
αποτελείται από έντεκα τακτικά (11) μέλη με τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, τα 
οποία ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
3.  Ως μέλη ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, 
εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του  
δήμου μας  ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών ή 
μετανάστες που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο Συμβούλιο και που κατοικούν 
μόνιμα στον  δήμο μας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει ο παρόν Κανονισμός. 
 
4. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του ορίζει το ενδεκαμελές [11 μελές] 
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών με τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, το οποίο 
αποτελείται από: [α] έξι [6] Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων οι τέσσερις [4] 
εξ’ αυτών από την πλειοψηφία και οι δύο [2] υποχρεωτικά από το σύνολο των 
Συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας και άλλους [β] πέντε [5] μετανάστες 
που προέρχονται από εκπροσώπους Φορέων ή παραρτήματος μεταναστών εφόσον 
υπάρχουν στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου μας ή από εκπροσώπους των 
μεταναστών που επιλέγονται από τους ίδιους ή από μετανάστες που εκδήλωσαν το 
ενδιαφέρον με αίτησή τους προς το Δήμο να συμμετάσχουν σ’ αυτό και, που 
κατοικούν μόνιμα στο Δήμο μας, όπως και από εκπροσώπους κοινωνικών Φορέων, οι 
οποίοι αναπτύσσουν εντός της Διοικητικής Περιφέρειας του Δήμου δράση, σχετική με 
τα προβλήματα των μεταναστών . 
 
5.  Η συμμετοχή στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών είναι τιμητική και άμισθη . 
 
6. Τον Κανονισμό Λειτουργίας των Μεταναστών τον καταρτίζει, τον τροποποιεί και 
τον εκδίδει με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, που λαμβάνεται 
με την πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτού .  
 
7. Με την ίδια απόφαση ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ως Πρόεδρος στο 
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του. 
 
8. Στο παραπάνω Συμβούλιο ορίζονται υποχρεωτικά ως μέλη αλλοδαποί δημοτικοί 
σύμβουλοι που έχουν τυχόν εκλεγεί. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Έργο και σκοποί του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών 

 
1. Έργο του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην 
περιφέρεια του  Δήμου μας , ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την 
επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής 
κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων 
που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών 
από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και τη διοργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο 
Δήμο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του 
τοπικού πληθυσμού. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών 
 

1. Με βάση την εγκύκλιο υπ΄αρ. 59/74896/30.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ., 
προϋπόθεση για τη συμμετοχή εκπροσώπων των μεταναστών στο Συμβούλιο είναι η 
νόμιμη διαμονή τους στην Ελλάδα, όπως επίσης και ότι ο εκπρόσωπος των Φορέων 
των μεταναστών που συμμετέχει, δεν απαιτείται να είναι δημότης του Δήμου 
Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος . 
 
2. Κάθε μετανάστης που επιλεγεί ή εκδηλώσει με γραπτή αίτησή του προς τον Δήμο, 
το άμεσο ενδιαφέρον του για να συμμετάσχει και οριστεί από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών , θα πρέπει να έχει νόμιμη άδεια 
παραμονής στην Ελλάδα και να κατοικεί μόνιμα στη Διοικητική Περιφέρεια του Δήμου 
και να έχει γνωστοποιήσει με υπεύθυνη δήλωσή του στο Δήμο, την κατοικία της 
διαμονής του. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

 
Απαρτία κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου 

 
1. Απαρτία στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών υπάρχει όταν 
στην συνεδρίαση αυτού παρευρίσκονται το ήμισυ συν ένας εκ των τακτικών μελών 
του. 
 
2. Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών γίνονται μία τουλάχιστον 
φορά τον μήνα και έκτακτα όποτε χρειαστεί. 
 
3. Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου γίνονται σε χώρο που παραχωρεί ο Δήμος. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Λειτουργία Τμήματος Αλλοδαπών στον Δήμο 

  
Στο Δήμο λειτουργεί Τμήμα Αλλοδαπών, το οποίο στα πλαίσια της κείμενης 
νομοθεσίας και του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου, παρέχει όλες τις 
αναγκαίες και επιβεβλημένες εξυπηρετήσεις στους μετανάστες όπως ενδεικτικά:      
 
 [α] έκδοση αδειών παραμονής και απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας 
[πολιτογράφηση],  
  [β] έλεγχος της διεύθυνσης κατοικίας του αλλοδαπού ,  
  [γ] διακρίβωση της ιθαγένειας αλλοδαπού ,  
  [δ] έλεγχος του διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου με θεώρηση εισόδου [ 
VISA ] από Ελληνικές ή Προξενικές Αρχές στο εξωτερικό και έλεγχος αν η θεώρηση 
έχει λήξει χρονικά ,  
  [ε] έλεγχος και παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ανανέωση των 
αδειών παραμονής, καθώς και των δικαιολογητικών που αφορούν μεταβολή των 
στοιχείων των αλλοδαπών,  
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  [στ] έλεγχος και παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την 
αντικατάσταση αδειών λόγω απώλειας , φθοράς ή αναγραφής λάθος στοιχείων, 
  [ζ] υποβολή αιτημάτων αυτών για την έκδοση, ανανέωση ή αντικατάσταση αδειών 
με ατομικούς φακέλους στις αρμόδιες υπηρεσίες ,  
  [η] παράδοση των αδειών στους δικαιούχους αλλοδαπούς ,  
  [θ] επικόλληση σε διαβατήρια εν ισχύ των αδειών παραμονής ενιαίου τύπου  
  [ι] διεξαγωγή αλληλογραφίας που αφορά αλλοδαπούς με ενδιαφερόμενες 
υπηρεσίες, 
  [ια] τηρεί τις νόμιμες διαδικασίες για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας ,     
  [ιβ] τηρεί αρχείο μητρώου αλλοδαπών και  
  [ιγ] τηρεί αρχείο με αντίγραφα των δικαιολογητικών και των αποφάσεων αδειών 
παραμονής σε ειδικούς φακέλους με πλήρη σειρά και μέριμνα για την συνεχή 
ενημέρωσή τους . 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
 
   Ο Δήμος έχει επίσης την υποχρέωση να παρέχει στους αλλοδαπούς - μετανάστες  
την αναγκαία υποδομή και τις απαραίτητες υπηρεσίες του για να : 
       [α] πολιτογραφηθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος Αλλοδαπός που έχει συμπληρώσει 
το 18ο έτος της ηλικίας του και είναι μόνιμος κάτοικος στο Δήμο , 
       [β] αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια ενήλικας αλλοδαπός που , είτε γεννήθηκε 
στην Ελλάδα ,είτε έχει φοιτήσει σε Ελληνικό Σχολείο , σύμφωνα με το άρθρο 1Α παρ. 
6 του ισχύοντος Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 3838 / 
2010 , 
       [γ] αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που  φοίτησε 
σε Ελληνικό Σχολείο στην Ελλάδα , σύμφωνα με το άρθρο 1Α παρ. 2 του ισχύοντος 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και, 
       [δ] αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια ανήλικο τέκνο που γεννήθηκε στην 
Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς σύμφωνα με το άρθρο 1Α παρ. 1 του ισχύοντος 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 3838 / 2010 . 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

Σχέσεις Δήμου –Μεταναστών 
 

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγαστή συνεργασία και ειρηνική συμβίωση 
μεταξύ Δημοτών - Κατοίκων - Πολιτών και Αλλοδαπών-Μεταναστών αποτελεί στο 
Δήμο μας, τόσο ο σεβασμός της προσωπικής και οικογενειακής ζωής, της Ειρήνης και 
της περιουσίας των Δημοτών – Πολιτών από όλους τους μετανάστες που κατοικούν, 
ζουν και εργάζονται στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου, όσο και ο αντίστοιχος 
σεβασμός των μεταναστών – αλλοδαπών από όλους αδιακρίτως τους Δημότες και 
Κατοίκους του Δήμου μας . 
 
2. Η ανάπτυξη των καλών σχέσεων και η αναγκαία σχέση εμπιστοσύνης που θα 
πρέπει να αναπτυχθεί μεταξύ των δύο ως άνω πλευρών, διαπερνά μέσα από έναν 
διαρκή δημοκρατικό και πολιτισμένο διάλογο, με  πρωτοβουλίες και κοινές δράσεις 
μεταξύ Δήμου και Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, που ημέρα την ημέρα θα πρέπει 
να εμπεδώνει όλο και περισσότερο, την καλύτερη δυνατή συνύπαρξη, συνλειτουργία 
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και κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ζωή 
του Δήμου, επ’ ωφελεία και των δύο πλευρών.  
 
3. Ο αμοιβαίος αλληλοσεβασμός στην πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και 
θρησκευτική διαφορετικότητα, στο χρώμα και στα διαφορετικά ήθη και τα έθιμα, 
αποτελεί αναγκαίο όρο της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και αυτές οι 
διαφορές δεν θα πρέπει να διαταράξουν την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και δεν 
θα πρέπει να διακινδυνεύσουν τη ζωή, την ειρήνη, την περιουσία και την ασφάλεια 
των κατοίκων και των δύο πόλεων του Δήμου μας, της Ν. Φιλαδέλφειας και της Ν. 
Χαλκηδόνας .            

  
4. Το Συμβούλιο ‘Ενταξης Μεταναστών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του με βάση 
το ν. 3852 / 2010, οφείλει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις που να τις 
υλοποιεί με τον Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο, για την καλυτέρευση της 
οικονομικής και κοινωνικής ζωής και ένταξης των μεταναστών στο Δήμο μας . 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

Τήρηση Αρχείου 
 
1. Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών τηρεί, έντυπα ή και ηλεκτρονικά, αρχείο 
διαβουλεύσεων. 
 
2. Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών τηρεί ηλεκτρονικό σημείο πληροφόρησης στο 
οποίο παρατίθενται όλα τα κείμενα των δημοσίων διαβουλεύσεων, τα αποτελέσματα 
αυτών καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών από τις 
διαβουλεύσεις, με εξαίρεση τις πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Γραμματεία Συμβουλίου – Πρακτικά Συνεδριάσεων 

 
1. Η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών γίνεται από τις 
υπηρεσίες του Δήμου και τηρούνται πρακτικά στα οποία καταγράφονται όλες οι 
γνώμες και απόψεις που διατυπώθηκαν. 
 
2. Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών διατυπώνει την γνώμη του μετά από σχετική 
συζήτηση. Στην εισήγησή του, αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού 

 
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την ημερομηνία ψήφισής του από το 
Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά και ψηφίσετε την κατάρτιση του προταθέντος 
Κανονισμού σχετικά με τον τρόπο εκπροσώπησης των Φορέων Μεταναστών ή των 
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μόνιμα κατοικούντων μεταναστών, προκειμένου να λειτουργήσει ομαλά το Συμβούλιο 
Ένταξης Μεταναστών που θα συσταθεί άμεσα στον Δήμο μας, βάσει των όσων ορίζει 
το άρθρο 78 του Ν. 3852/2010. 
 
Ακολούθως έλαβαν τον λόγο διάφοροι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι εξέφρασαν τις 
απόψεις τους και τις προτάσεις τους που κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά της 
Συνεδριάσεως. 
 
Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος έθεσε το όλο θέμα σε ψηφοφορία ως εισήχθη και κάλεσε 
το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία την 
εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ., την παρ.1 του άρθρου 78 του Ν.3852/10, τους 
φορείς μεταναστών που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και τον 
αριθμό των μόνιμα κατοικούντων μεταναστών στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας 
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 

(20 ΥΠΕΡ, 12 ΚΑΤΑ, 1 ΑΠΩΝ) 
 
 
1. Καταρτίζει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφερομένους 
λόγους, Κανονισμό σχετικά με τους τρόπους εκπροσώπησης στο Συμβούλιο Ένταξης 
Μεταναστών Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, των φορέων μεταναστών, εφόσον η 
έδρα αυτών ή παραρτήματός τους βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, 
ή του ορισμού εκπρόσωπων που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που 
κατοικούν μόνιμα στο δήμο, ο οποίος έχει ως εξής: 
                        
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
  

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Συγκρότηση Συμβουλίου Μεταναστών 

 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.3852/10, συγκροτούμε και λειτουργούμε στον 
Δήμο μας, με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, Συμβούλιο Ένταξης 
Μεταναστών, ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου, για την ενίσχυση της ένταξης 
των μεταναστών στην τοπική κοινωνία μας. 
 
2. Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
αποτελείται από έντεκα τακτικά (11) μέλη με τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, τα 
οποία ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
3.  Ως μέλη ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, 
εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του  
δήμου μας  ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών ή 
μετανάστες που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο Συμβούλιο και που κατοικούν 
μόνιμα στον  δήμο μας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει ο παρόν Κανονισμός. 
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4. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του ορίζει το ενδεκαμελές [11 μελές] 
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών με τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, το οποίο 
αποτελείται από: [α] έξι [6] Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων οι τέσσερις [4] 
εξ’ αυτών από την πλειοψηφία και οι δύο [2] υποχρεωτικά από το σύνολο των 
Συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας και άλλους [β] πέντε [5] μετανάστες 
που προέρχονται από εκπροσώπους Φορέων ή παραρτήματος μεταναστών εφόσον 
υπάρχουν στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου μας ή από εκπροσώπους των 
μεταναστών που επιλέγονται από τους ίδιους ή από μετανάστες που εκδήλωσαν το 
ενδιαφέρον με αίτησή τους προς το Δήμο να συμμετάσχουν σ’ αυτό και, που 
κατοικούν μόνιμα στο Δήμο μας, όπως και από εκπροσώπους κοινωνικών Φορέων, οι 
οποίοι αναπτύσσουν εντός της Διοικητικής Περιφέρειας του Δήμου δράση, σχετική με 
τα προβλήματα των μεταναστών . 
 
5.  Η συμμετοχή στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών είναι τιμητική και άμισθη . 
 
6. Τον Κανονισμό Λειτουργίας των Μεταναστών τον καταρτίζει, τον τροποποιεί και 
τον εκδίδει με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, που λαμβάνεται 
με την πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτού .  
 
7. Με την ίδια απόφαση ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ως Πρόεδρος στο 
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του. 
 
8. Στο παραπάνω Συμβούλιο ορίζονται υποχρεωτικά ως μέλη αλλοδαποί δημοτικοί 
σύμβουλοι που έχουν τυχόν εκλεγεί. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Έργο και σκοποί του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών 

 
1. Έργο του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην 
περιφέρεια του  Δήμου μας , ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την 
επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής 
κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων 
που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών 
από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και τη διοργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο 
Δήμο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του 
τοπικού πληθυσμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών 
 

1. Με βάση την εγκύκλιο υπ΄αρ. 59/74896/30.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ., 
προϋπόθεση για τη συμμετοχή εκπροσώπων των μεταναστών στο Συμβούλιο είναι η 
νόμιμη διαμονή τους στην Ελλάδα, όπως επίσης και ότι ο εκπρόσωπος των Φορέων 
των μεταναστών που συμμετέχει, δεν απαιτείται να είναι δημότης του Δήμου 
Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος . 
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2. Κάθε μετανάστης που επιλεγεί ή εκδηλώσει με γραπτή αίτησή του προς τον Δήμο, 
το άμεσο ενδιαφέρον του για να συμμετάσχει και οριστεί από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών , θα πρέπει να έχει νόμιμη άδεια 
παραμονής στην Ελλάδα και να κατοικεί μόνιμα στη Διοικητική Περιφέρεια του Δήμου 
και να έχει γνωστοποιήσει με υπεύθυνη δήλωσή του στο Δήμο, την κατοικία της 
διαμονής του. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

 
Απαρτία κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου 

 
1. Απαρτία στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών υπάρχει όταν 
στην συνεδρίαση αυτού παρευρίσκονται το ήμισυ συν ένας εκ των τακτικών μελών 
του. 
 
2. Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών γίνονται μία τουλάχιστον 
φορά τον μήνα και έκτακτα όποτε χρειαστεί. 
 
3. Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου γίνονται σε χώρο που παραχωρεί ο Δήμος. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Λειτουργία Τμήματος Αλλοδαπών στον Δήμο 

  
Στο Δήμο λειτουργεί Τμήμα Αλλοδαπών, το οποίο στα πλαίσια της κείμενης 
νομοθεσίας και του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου, παρέχει όλες τις 
αναγκαίες και επιβεβλημένες εξυπηρετήσεις στους μετανάστες όπως ενδεικτικά:      
 
 [α] έκδοση αδειών παραμονής και απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας 
[πολιτογράφηση],  
  [β] έλεγχος της διεύθυνσης κατοικίας του αλλοδαπού ,  
  [γ] διακρίβωση της ιθαγένειας αλλοδαπού ,  
  [δ] έλεγχος του διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου με θεώρηση εισόδου [ 
VISA ] από Ελληνικές ή Προξενικές Αρχές στο εξωτερικό και έλεγχος αν η θεώρηση 
έχει λήξει χρονικά ,  
  [ε] έλεγχος και παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ανανέωση των 
αδειών παραμονής, καθώς και των δικαιολογητικών που αφορούν μεταβολή των 
στοιχείων των αλλοδαπών,  
  [στ] έλεγχος και παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την 
αντικατάσταση αδειών λόγω απώλειας , φθοράς ή αναγραφής λάθος στοιχείων, 
  [ζ] υποβολή αιτημάτων αυτών για την έκδοση, ανανέωση ή αντικατάσταση αδειών 
με ατομικούς φακέλους στις αρμόδιες υπηρεσίες ,  
  [η] παράδοση των αδειών στους δικαιούχους αλλοδαπούς ,  
  [θ] επικόλληση σε διαβατήρια εν ισχύ των αδειών παραμονής ενιαίου τύπου  
  [ι] διεξαγωγή αλληλογραφίας που αφορά αλλοδαπούς με ενδιαφερόμενες 
υπηρεσίες, 
  [ια] τηρεί τις νόμιμες διαδικασίες για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας ,     
  [ιβ] τηρεί αρχείο μητρώου αλλοδαπών και  
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  [ιγ] τηρεί αρχείο με αντίγραφα των δικαιολογητικών και των αποφάσεων αδειών 
παραμονής σε ειδικούς φακέλους με πλήρη σειρά και μέριμνα για την συνεχή 
ενημέρωσή τους . 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
 
   Ο Δήμος έχει επίσης την υποχρέωση να παρέχει στους αλλοδαπούς - μετανάστες  
την αναγκαία υποδομή και τις απαραίτητες υπηρεσίες του για να : 
       [α] πολιτογραφηθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος Αλλοδαπός που έχει συμπληρώσει 
το 18ο έτος της ηλικίας του και είναι μόνιμος κάτοικος στο Δήμο , 
       [β] αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια ενήλικας αλλοδαπός που , είτε γεννήθηκε 
στην Ελλάδα ,είτε έχει φοιτήσει σε Ελληνικό Σχολείο , σύμφωνα με το άρθρο 1Α παρ. 
6 του ισχύοντος Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 3838 / 
2010 , 
       [γ] αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που  φοίτησε 
σε Ελληνικό Σχολείο στην Ελλάδα , σύμφωνα με το άρθρο 1Α παρ. 2 του ισχύοντος 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και, 
       [δ] αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια ανήλικο τέκνο που γεννήθηκε στην 
Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς σύμφωνα με το άρθρο 1Α παρ. 1 του ισχύοντος 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 3838 / 2010 . 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

Σχέσεις Δήμου –Μεταναστών 
 

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγαστή συνεργασία και ειρηνική συμβίωση 
μεταξύ Δημοτών - Κατοίκων - Πολιτών και Αλλοδαπών-Μεταναστών αποτελεί στο 
Δήμο μας, τόσο ο σεβασμός της προσωπικής και οικογενειακής ζωής, της Ειρήνης και 
της περιουσίας των Δημοτών – Πολιτών από όλους τους μετανάστες που κατοικούν, 
ζουν και εργάζονται στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου, όσο και ο αντίστοιχος 
σεβασμός των μεταναστών – αλλοδαπών από όλους αδιακρίτως τους Δημότες και 
Κατοίκους του Δήμου μας . 
 
2. Η ανάπτυξη των καλών σχέσεων και η αναγκαία σχέση εμπιστοσύνης που θα 
πρέπει να αναπτυχθεί μεταξύ των δύο ως άνω πλευρών, διαπερνά μέσα από έναν 
διαρκή δημοκρατικό και πολιτισμένο διάλογο, με  πρωτοβουλίες και κοινές δράσεις 
μεταξύ Δήμου και Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, που ημέρα την ημέρα θα πρέπει 
να εμπεδώνει όλο και περισσότερο, την καλύτερη δυνατή συνύπαρξη, συνλειτουργία 
και κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ζωή 
του Δήμου, επ’ ωφελεία και των δύο πλευρών.  
 
3. Ο αμοιβαίος αλληλοσεβασμός στην πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και 
θρησκευτική διαφορετικότητα, στο χρώμα και στα διαφορετικά ήθη και τα έθιμα, 
αποτελεί αναγκαίο όρο της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και αυτές οι 
διαφορές δεν θα πρέπει να διαταράξουν την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και δεν 
θα πρέπει να διακινδυνεύσουν τη ζωή, την ειρήνη, την περιουσία και την ασφάλεια 
των κατοίκων και των δύο πόλεων του Δήμου μας, της Ν. Φιλαδέλφειας και της Ν. 
Χαλκηδόνας .            
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4. Το Συμβούλιο ‘Ενταξης Μεταναστών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του με βάση 
το ν. 3852 / 2010, οφείλει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις που να τις 
υλοποιεί με τον Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο, για την καλυτέρευση της 
οικονομικής και κοινωνικής ζωής και ένταξης των μεταναστών στο Δήμο μας . 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

Τήρηση Αρχείου 
 
1. Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών τηρεί, έντυπα ή και ηλεκτρονικά, αρχείο 
διαβουλεύσεων. 
 
2. Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών τηρεί ηλεκτρονικό σημείο πληροφόρησης στο 
οποίο παρατίθενται όλα τα κείμενα των δημοσίων διαβουλεύσεων, τα αποτελέσματα 
αυτών καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών από τις 
διαβουλεύσεις, με εξαίρεση τις πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Γραμματεία Συμβουλίου – Πρακτικά Συνεδριάσεων 

 
1. Η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών γίνεται από τις 
υπηρεσίες του Δήμου και τηρούνται πρακτικά στα οποία καταγράφονται όλες οι 
γνώμες και απόψεις που διατυπώθηκαν. 
 
2. Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών διατυπώνει την γνώμη του μετά από σχετική 
συζήτηση. Στην εισήγησή του, αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού 

 
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την ημερομηνία ψήφισής του από το 
Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
 
Κατά της παραπάνω απόφασης τάχθηκαν (μειοψήφισαν) δώδεκα Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. Χαρ. Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι. Τομπούλογλου, Σπ. 
Γραμμένος, Σωτ. Κοσκολέτος, Χρ. Κοπελούσος, 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. 
 
2. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

 
 

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 49/2011. 
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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 

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 
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     Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
 

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

Ναθαναήλ Κυριακή, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                       ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Αρχείου-Πρωτοκόλλου 

 

Ελ. Σούλα 

 
 
 
Κοιν.: 

1. Γραφείο Δημάρχου 
2. Τμήμα Αλλοδαπών 
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