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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: «Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Ιδρύματος με το όνομα «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» του Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος και ορισμός θητείας» 
 
 
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»). 

 

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 (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν και οι 33 
παρόντες ως ακολούθως: 
           
           
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                
Κανταρέλης Δημήτριος                                                             Ουδείς Απών 
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 
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
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Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Κοσμά Σταυρούλα 
 Γεωργαμλής Λύσανδρος 
 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 3ο  

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στο θέμα συζήτησης της Η.Δ. που εισάγεται και με βάση 

το υπ΄αρ. πρωτ. 693/26.01.2011 εισηγητικό έγγραφο της κας Δημάρχου, έδωσε τον 

λόγο στην εισηγήτρια του θέματος Δημοτική Σύμβουλο κα Αικατερίνη Παπανίκα, η 

οποία και ανέπτυξε την εισήγηση του θέματος που έχει ως ακολούθως :  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 

 
Σας γνωρίζω ότι: 
Σύμφωνα με το άρθρο103 παρ. 12 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι τα ιδρύματα δεν υπάγονται στις 
ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου περί συγχωνεύσεως  Ν.Π.Δ.Δ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 227 παρ. 1 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι: "1- Τα δημοτικά ιδρύματα διοικούνται από διοικητικό 
συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Δήμαρχο ή άλλο αιρετό ή μη πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν ως Πρόεδρος
και από έξι (6) έως δέκα (10) μέλη που εκλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο. Ένα από τα μέλη αυτά εκλέγεται
από το διοικητικό συμβούλιο ως Αντιπρόεδρός του". 

Σύμφωνα με το άρθρο 227 παρ.2 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι: "2- Μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου του ιδρύματος εκλέγονται δύο (2) τουλάχιστον δημοτικοί σύμβουλοι, εκ των οποίων ο 
ένας ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου, ένας τουλάχιστον σύμβουλος τοπικού 
διαμερίσματος στην περίπτωση που η έδρα του ιδρύματος βρίσκεται εντός αυτού, ένας εκπρόσωπος 
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των εργαζομένων του ιδρύματος, εφόσον απασχολούνται περισσότεροι από 10 εργαζόμενοι. Ο 
ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από την Γενική Συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός 
προθεσμίας 15 ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου του ιδρύματος εκλέγονται και πρόσωπα που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή 
κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του ιδρύματος ή και πρόσωπα που είναι 
χρήστες των υπηρεσιών του ιδρύματος". 
Σύμφωνα με το άρθρο 227 παρ.3 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι: "3- Σε περίπτωση που η μειοψηφία 
δεν υποδείξει σύμβουλο ή εκείνος που έχει υποδειχθεί παραιτήθηκε χωρίς να αντικατασταθεί, 
εκλέγεται σύμβουλος της πλειοψηφίας". 
Σύμφωνα με το άρθρο 229 παρ.1 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι: "1- Η εκλογή των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου γίνεται κάθε δύο (2) χρόνια και λήγει σε κάθε περίπτωση με την 
εγκατάσταση των νέων μελών. Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη εγκατάσταση δημοτικών αρχών για 
την πρώτη διετία και ένα (1) μήνα από τη λήξη της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, 
το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία 
του συνολικού αριθμού των μελών του, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κάθε ιδρύματος. Κατά 
τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 92 ή και των άρθρων 90 και 109". 

Σύμφωνα με το 227 παρ. 4 του Ν. 3463/06 ορίζεται ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου απαιτείται να είναι 
Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 227 παρ. 5 αυτού ορίζεται ότι δεν
επιτρέπεται να εκλεγούν ή να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ιδιώτες που έχουν στερηθεί την διαχείριση 
της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση και για όσο διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή καθώς και όσοι έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε κάποιο από τα 
πλημμελήματα που αναφέρονται στο άρθρο 146. 

Σύμφωνα με το από 1-09-1997 Προεδρικό  Διάταγμα περί  σύστασης δημοτικού Ιδρύματος με την 
επωνυμία “Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού της Διασποράς” Ανδρέας Παπανδρέου 
(Π.Π.Ι.Ε.Δ.) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 811 τ. Β’ της 8-09-1997 και συγκεκριμένα στο άρθρο 6 
αυτού ορίζεται ότι: 

1) Το ίδρυμα διοικείται από 11μελές διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από τον εκάστοτε Δήμαρχο 
ή τον Αντιδήμαρχο που ορίζει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο, και από δέκα (10) μέλη που εκλέγονται από 
το δημοτικό συμβούλιο. Ένα από τα μέλη αυτά εκλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο ως 
Αντιπρόεδρός του. 

2) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος εκλέγονται: 
α) Τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι. 
β) Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του ιδρύματος που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των 
εργαζομένων. 
γ) Έξι (6) δημότες ή μη (π.χ. κάτοικοι) του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας που έχουν ανάλογη κοινωνική 
δράση σε σχέση με πρόσφυγες, τέκνα προσφύγων, άνθρωποι γραμμάτων, τεχνών, καλλιτέχνες, 
επιστήμονες και λοιποί πολίτες που έχουν επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

3) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου απαιτείται να είναι Έλληνες πολίτες δημότες ή και κάτοικοι του 
Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι διετής και λήγει σε κάθε 
περίπτωση με την εγκατάσταση των νέων μελών. Ο Πρόεδρος έχει ως προς την διοίκηση του 
ιδρύματος τις αρμοδιότητες Δημάρχου. Το διοικητικό συμβούλιο μόλις συγκροτηθεί σε σώμα εκλέγει 
ένα από τα μέλη του ως Αντιπρόεδρο ο οποίος είναι αναπληρωτής του Προέδρου. 

4) Αναπληρωτής του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου είναι ο Αντιπρόεδρός του. 

5) Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη του είναι περισσότερα από τα 
απόντα. Στους παρόντες πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. 

6) Στο ίδρυμα υπάρχει τριμελής εκτελεστική επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο ή τον 

 4



Αντιπρόεδρο και δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 

       α)    Τα τακτικά καθώς και δύο αναπληρωματικά μέλη της εκτελεστικής επιτροπής, 
εκλέγονται από το διοικητικό συμβούλιο με σχετική πλειοψηφία και η θητεία τους είναι διετή . 
Η εκλογή γίνεται ευθύς μόλις το διοικητικό συμβούλιο συγκροτηθεί σε σώμα. 

      β)    Η τριμελής εκτελεστική επιτροπή για να συνεδριάσει πρέπει να είναι   παρόντα όλα τα 
μέλη της. Η επιτροπή αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η εκτελεστική 
επιτροπή έχει ως προς τη διοίκηση του ιδρύματος τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής 
επιτροπής. 

7) Το ίδρυμα εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή από τον Πρόεδρο και όταν αυτός 
απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. 

Με την υπ’ αριθμ.  8/2009 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας 
απεφασίσθη ότι η θητεία του διοικητικού συμβουλίου του Π.Π.Ι.Ε.Δ. είναι διετής, και λήγει την 31-
12-2010 και εν πάση περιπτώσει μέχρι την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. 

Μετά από τα παραπάνω και έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις των άρθρων 227, 229 του Ν.3463/06 και 
103 παρ. 12 του Ν. 3852/10 ως και τις διατάξεις του από 1-9-1997 Π. Διατάγματος (ΦΕΚ 811 τ. Β της 
8-9-1997) περί σύστασης του Π.Π.Ι.Ε.Δ., εισηγούμαι προς το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική 
απόφαση αναφορικά με: 

1) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Π.Ι.Ε.Δ. ως εξής: 

• Τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι εκ των οποίων ο ένας από την μειοψηφία. 

• Έξι (6) δημότες ή μη (π.χ. κάτοικοι) του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος που έχουν
ανάλογη κοινωνική δράση σε σχέση με πρόσφυγες, τέκνα προσφύγων, άνθρωποι των
γραμμάτων, τεχνών, καλλιτέχνες και λοιποί πολίτες που έχουν επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

• Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του ιδρύματος. 

2) Τον ορισμό της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να είναι διετής και να 
λήγει σε κάθε περίπτωση με την εγκατάσταση των νέων μελών. 

 
 
Ο κ. Χαρ. Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος ζήτησε να διορθωθεί στον τίτλο του 
θέματος Η.Δ. η λέξη «ορισμός» στο ορθό «εκλογή», γεγονός που έγινε αποδεκτό από 
το Σώμα. 
 
Ακολούθως έλαβαν τον λόγο οι επικεφαλείς των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές, 
οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους και τις αντιρρήσεις τους που κατεγράφησαν 
αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδριάσεως. 
 
Η Δήμαρχος είπε ότι θα διατηρήσει την Προεδρία του Π.Π.Ι.Ε.Δ. και ως μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου αυτού πρότεινε τους εξής 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                  
 
Δημήτριος Κανταρέλης (Δ.Σ.πλειοψηφίας) 
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Ευτυχία Παπαλουκά (Δ.Σ. πλειοψηφίας) 
Δημήτριος Αυγέρης – (Από τον Σύλλογο Μικρασιατών) 
Ρούλα Γκανά 
Κασσιανή Ελευθεριάδου – (Από τον Σύλλογο Ποντίων) 
Μαρία Σιμιτζόγλου 
Γεώργιος Καβάγιας 
Όλγα Καλαντζή 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
Νίκη Καβακοπούλου (Δ.Σ. πλειοψηφίας) 
Ειρήνη Σιμιγδαλά      (Δ.Σ. πλειοψηφίας)  
Ιωάννης Κανάκης  
Μαρία Παππά 
Βουζιούκου Αρετή 
Νίνα Καίσαρη 
Άντα Γεωργακοπούλου 
Φιλιώ Μερτίκα 
 
 
Στο σημείο αυτό αναγνώστηκε το υπ΄αριθμ. πρωτ. 41/02.02.2011 έγγραφο του 
Π.Π.Ι.Ε.Δ. με το οποίο οι εργαζόμενοι στο ίδρυμα, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της 
παρ. 2β του άρθρου 6 του Π.Δ. του ΦΕΚ 811/08.09.1997 και βάσει της υπ΄αρ. πρωτ. 
40/01.02.2011 Αποφάσεως του μόνιμου προσωπικού του Π.Π.Ι.Ε.Δ., ορίζουν ως 
τακτικό μέλος-εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ιδρύματος την υπάλληλο Αικατερίνη Καραγεώργου, ΔΕ Διοικητικού με 
αναπληρωματική της την υπάλληλο Μαριάννα Μπιλιάλη, ΠΕ Γραμματέων. 
 
Στη συνέχεια ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ» 
κ. Χαρ. Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος ανακοίνωσε στο Σώμα ότι προτείνει για 
τακτικό μέλος στο Δ.Σ. του Ιδρύματος τον Δημοτικό Σύμβουλο Μειοψηφίας κ. 
Χρήστο Κοπελούσο με αναπληρωματικό του τον Δημοτικό Σύμβουλο Μειοψηφίας κ. 
Σωτήριο Κοσκολέτο. 
 
Στη συνέχεια ο ειδικός αγορητής της Πλειοψηφίας, κ. Δ. Κανταρέλης απάντησε στα 
επιπλέον ερωτήματα που ετέθησαν.  
 
Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος έθεσε το όλο θέμα σε ψηφοφορία ως εισήχθη και κάλεσε 
το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 
Στο σημείο αυτό οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (σύνολο: 5) κ.κ. Χαρ. Τομπούλογλου-
Λεωνιδόπουλος, Ι. Τομπούλογλου, Σπ. Γραμμένος, Σωτ. Κοσκολέτος και Χρ. 
Κοπελούσος δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΚΑΤΑ, , ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (σύνολο: 4) 
κ.κ. Β. Βαλασσάς, Δ.-Ε. Γκούμα, Σταύρος Πολίτης και Αθ.-Κλ. Μάλλιος δήλωσαν ότι 
ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ, οι απόψεις των οποίων αναλυτικά καταγράφονται στα πρακτικά 
της παρούσης συνεδρίασης. 
 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία,  
 

 6



 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

20 ΥΠΕΡ - 13 ΚΑΤΑ 
 
 
1. Eκλέγει ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» του Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος, τους εξής: 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                  
 
Δημήτριος Κανταρέλης (Δημ. Σύμβουλος  Πλειοψηφίας) 
Ευτυχία Παπαλουκά    (Δημ. Σύμβουλος  Πλειοψηφίας) 
Δημήτριος Αυγέρης – (Από τον Σύλλογο Μικρασιατών) 
Ρούλα Γκανά 
Κασσιανή Ελευθεριάδου – (Από τον Σύλλογο Ποντίων) 
Μαρία Σιμιτζόγλου 
Γεώργιος Καβάγιας 
Όλγα Καλαντζή 
Αικατερίνη Καραγεώργου (ως εκπρόσωπος των εργαζομένων) 
Χρήστος Κοπελούσος (Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας) 
 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
Νίκη Καβακοπούλου (Δημ. Σύμβουλος  Πλειοψηφίας) 
Ειρήνη Σιμιγδαλά (Δημ. Σύμβουλος  Πλειοψηφίας) 
Ιωάννης Κανάκης 
Μαρία Παππά 
Βουζιούκου Αρετή 
Νίνα Καίσαρη 
Άντα Γεωργακοπούλου 
Φιλιώ Μερτίκα 
Μαριάνα Μπιλιάλη (ως εκπρόσωπος των εργαζομένων) 
Σωτήριος Κοσκολέτος (Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας) 
 
2. Ορίζει την θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε 2 έτη (2011 και 2012). Η 
θητεία του νέου Δ.Σ. λήγει σε κάθε περίπτωση με την εγκατάσταση των νέων μελών. 
 
3. Η παρούσα Απόφαση να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
 

 
Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2011. 

 
 
 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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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 

Γεωργαμλής Λύσσανδρος 

Βαλασσάς Βεργής 

Γκούμα Δανάη-Εύα 

     Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
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Ακριβές Αντίγραφο                     Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                       ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Αρχείου-Πρωτοκόλλου 

 

Ελ. Σούλα 

 

Κοιν.: 
1. Π.Π.Ι.Ε.Δ. 
2. Γραφείο Δημάρχου 
3. Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών 
4. Νομική Υπηρεσία 
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
6. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
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