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                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Σωματείου  “Αλληλέγγυα 
Δράση Καταναλωτών” για τη λειτουργία της δομής “Χωρίς Μεσάζοντες”».  
 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε τακτική 
δημόσια Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου 
Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 
26.9.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
24179/21-9-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 21/2018) της Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίας Χαραμαρά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και 
στους  Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 67  παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Η Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 
Η Γραμματέας :  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΟΚΟΥ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος 
Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Ελευθέριου Πλάτανου). 

 
 
 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ 

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 

 

   
Αρ. Απόφασης: 224/2018 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 25615/8-10-2018 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  

 
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 

                         
Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               haramarag@yahoo.com 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 26.9.2018 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 21/2018 του Δ.Σ. 
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας, στην οποία ψηφίστηκε το 
παρακάτω θέμα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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1. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
2. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
3. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
5.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
6. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
7. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
8. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
9. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
10. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
 

11. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
12. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
15. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
16. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
17. ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 
18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
23. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
24. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
33. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

 

  

 
Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, 
μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 23 παρόντες 
και 10 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                           

Ανανιάδης  Νικόλαος                                           Αγγελής Χρήστος 

Παπαλουκά  Ευτυχία                                           Γεωργαμλής  Λύσσανδρος  

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος              Αράπογλου  Γεώργιος  

Ρόκου  Χαρίκλεια                                                 Πλάτανος  Ελευθέριος  

Καλύβης  Γεώργιος                                               Κάπουα-Τριανταφύλλου Κωνσταντίνα 
Γαλαζούλα  Αλίκη                                                  Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Χαραμαρά  Γεωργία                                             Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος                                    Κανταρέλης  Δημήτριος 
Ανδρέου  Χριστίνα                                                Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Ταβλαρίδης Παναγιώτης 

Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος 

Πολίτου Στέλλα 

Τομπούλογλου Ιωάννης  

Κοπελούσος  Χρήστος  

Κόντος  Απόστολος  

Παπανικολάου  Νικόλαος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
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Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία 

Παπακώστας  Βασίλειος  

 
 
    
Σημειώνεται ότι στην  Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο  η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, όσο και ο Πρόεδρος 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης. 

 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Οι κ.κ. Ν.Παπανικολάου, Ι.Τομπούλογλου και η κα Α.Αναγνώστου-Καρκάνη 

αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την 

ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Β.Παπακώστας αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 15ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Π.Ταβλαρίδης και η κα Σ.Πολίτου αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά την 

συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 19ου θέματος της Η.Δ.. 

 Η κα Δ.Ε.Γκούμα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την  

ψηφοφορία επί του 21ου θέματος της Η.Δ.. 

 

Απουσίες :  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ.Γαβριηλίδης, Χ.Αγγελής, Κ.Κάπουα-Τριοανταφύλλου και 

Μ.Κουτσάκης (σύνολο 4), απουσίαζαν δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει σχετικά την κ. 

Πρόεδρο του Δ.Σ. 

 

Η κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ.  Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την 

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 2ο 

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε η Πρόεδρος του Δ.Σ. και την 
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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.  

 

2ο  ΘΕΜΑ  Η.Δ.  

 

H κ. Πρόεδρος εισηγούμενη το 2ο  Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση το υπ΄αριθμ. εισ. πρωτ. 22171/30-8-2018 έγγραφο του Σωματείου 
«Αλληλέγγυα Δράση Καταναλωτών» ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κύριε Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 

 
Εισηγητικό σημείωμα - αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ν. 
Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας, για την λειτουργία της δράσης ‘’Χωρίς Μεσάζοντες’’, 
ενταγμένη στο νομοθετικό πλαίσιο, που πρόσφατα ψηφίστηκε από την Βουλή. 
 
Από τον Σεπτέμβριο του 2015 λειτουργεί  στο Δήμο μας, στον πεζόδρομο του Άλσους 
η δράση ‘’Χωριό Παραγωγών- Χωρίς Μεσάζοντες’’, κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα, με 
πολλή μεγάλη ανταπόκριση από τους συνδημότες μας και όχι μόνο, αφού γνωρίζουμε 
ότι και από γειτονικούς Δήμους κάνουν χρήση αυτής της αγοράς. 
Η δομή αυτή, η οποία είναι  μία Αλληλέγγυα Δράση,  λειτουργεί με την στήριξη του 
Δήμου μας και με ευθύνη μιας ομάδας εθελοντών που έχει υπό την εποπτεία της, όλη 
την δράση,  από το ξεκίνημά της μέχρι το τέλος, (έλεγχο δικαιολογητικών, κανόνων 
υγιεινής και καθαριότητας, συγκέντρωση προϊόντων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
κλπ.) 
Σκοπός αυτής της δομής είναι, μέσα από την λειτουργία της να αναπτύσσεται 
καταναλωτική συνείδηση, η αλληλεγγύη μεταξύ πολιτών, αγροτών,  επαγγελματιών, 
κοινωνικών συνεταιρισμών, οικοτεχνιών και πολύ μικρών βιοτεχνιών. Φυσικά προς 
όφελος των πολιτών και δημοτών μας και ιδιαίτερα συμπολιτών μας που 
αντιμετωπίζουν δυσχέρειες επιβίωσης, χωρίς καμία μορφή διάκρισης. 
Πρόσφατα ψηφίστηκε από την Βουλή ο νόμος 4497/2017  για το υπαίθριο Εμπόριο, 
όπου συγκεκριμένα το άρθρο 37, αφορά την ύπαρξη και λειτουργία των αγορών 
‘’Χωρίς Μεσάζοντες’’,  το οποίο τοποθετεί πλέον αυτήν την αγορά  σε θεσμοθετημένα  
πλαίσια και κανόνες , προκειμένου να προστατεύονται περισσότερο οι Πολίτες και να 
ελέγχονται οι Παραγωγοί και τα προϊόντα τους.  
Για αυτή τη δομή, θα είναι πλέον υπεύθυνοι πάλι, μία ομάδα Εθελοντών Πολιτών του 
Δήμου μας, οι οποίοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του  Νομοσχεδίου, συγκρότησαν 
σύλλογο, με την ονομασία  << Αλληλέγγυα Δράση Καταναλωτών>>, με προσωρινό 
ΔΣ, το οποίο σε διάστημα 2-3 μηνών θα πραγματοποιήσει ΓΣ όλων των μελών 
(ανοιχτό κάλεσμα σε κάθε Δημότη μας, να συμμετέχει και να προσφέρει ενεργά), 
προκειμένου να εκλεγεί το μόνιμο ΔΣ και Προεδρείο, με ισχύ δύο χρόνων όπως το 
Νομοσχέδιο προβλέπει. 
Η <<Αλληλέγγυα Δράση Καταναλωτών>>, η οποία όπως και η προηγούμενη ομάδα 
εθελοντών, που επί τρία χρόνια διασφάλισε απόλυτα την εύρυθμη λειτουργία της 
δομής, πραγματικά χωρίς μεσάζοντες, θα συνεχίσει και αυτή χωρίς την μεσολάβηση 
αμειβόμενων  εταιρειών, συλλόγων, διαφόρων προσώπων,( που επαγγελματικά 
ασχολούνται με την διενέργεια αυτών των αγορών),  να έχει την ευθύνη της 
οργάνωσης, της λειτουργίας αλλά και του ελέγχου της, προς όφελος των δημοτών, 
των πολιτών γενικότερα, που κάνουν χρήση αυτής της αγοράς. 
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*Αυτό που η <<Αλληλέγγυα Δράση Καταναλωτών>> ζητά, είναι: 
--- να συνεχίσει να παρέχεται από τον Δήμο, ο χώρος του πεζόδρομου του Άλσους, 
προκειμένου να πραγματοποιείται η δράση κάθε πρώτη Κυριακή κάθε μήνα, 
--- η Δημοτική Αστυνομία να συνεχίσει να έχει την ευθύνη, πριν από κάθε δράση , 
της τοποθέτησης απαγορευτικών ταινιών στάθμευσης στους χώρους 
πραγματοποίησης  αυτής,  ---να αναρτώνται από την ιστοσελίδα της Δημοτικής Αρχής 
και να προωθούνται σε όλα τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης , δελτία τύπου και 
ότι σχετικό  ενημερωτικό υλικό θα εκδίδεται και  θα χρειάζεται να κοινοποιείται,  που 
αφορά την δομή. 
 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης η κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται 
με το έγγραφο του Σωματείου «Αλληλέγγυα Δράση Καταναλωτών» και σχέδιο 
απόφασης, σύμφωνα και με τις απόψεις των μελών του Δ.Σ., όπως αναπτύχθηκαν 
κατά τη συζήτηση του θέματος, σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος.  
 

 Κατά του θέματος δήλωσαν ότι τάσσονται οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. 
Χ.Κοπελούσος και Ν.Σιώρης. 
 

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του το υποβληθέν αίτημα του Σωματείου, τις 
απόψεις των μελών του, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4497/17. 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(18 ΥΠΕΡ-2 ΚΑΤΑ) 
 

Το προσωρινό ΔΣ του Συλλόγου ‘’  Αλληλέγγυα   Δράση   Καταναλωτών ‘’ και ο 
Δήμος Ν.Φιλαδέλφειας Ν.Χαλκηδόνας δεσμεύονται,  εκτός των άλλων, ότι: 
                                                                                                                        
Ο Δήμος Ν.Φιλαδέλφειας Ν.Χαλκηδόνας θα συνεχίσει να παρέχει τον χώρο του 
πεζόδρομου του Άλσους, στους παραγωγούς δίνοντας 300 μέτρα  (100 μέτρα 
αριστερά από τα φανάρια του Κενταύρου και 200 μέτρα δεξιά από τα φανάρια καθώς 
και 30 μέτρα δεξιά και αριστερά από την είσοδο του parking για τις περιπτώσεις που  
κάποιοι από αυτούς χρειάζονται ηλεκτρικό ρεύμα,  προκειμένου να πραγματοποιείται 
η δράση κάθε πρώτη Κυριακή κάθε μήνα. 
 
Από τις εισπράξεις θα δίνεται  το ποσόν των 20 ευρώ-50 ευρώ σε είδος από κάθε 
παραγωγό στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου. 
 
Οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να έχουν στο χώρο τουαλέτες. 
 
Πριν την αποχώρηση τους θα καθαρίζουν τον χώρο από τα δικά τους απορρίμματα 
και γι αυτό ο Δήμος θα βοηθήσει μοιράζοντάς τους σακούλες. 
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Με δικά τους μέσα θα φροντίσουν να μεταφέρουν τα προϊόντα που θα δίνουν στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο.   
                                                                     
Η Δημοτική Αστυνομία θα συνεχίσει να έχει την ευθύνη, πριν από κάθε δράση, της 
τοποθέτησης απαγορευτικών ταινιών στάθμευσης στους χώρους πραγματοποίησης  
αυτής. 
 
Θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δημοτικής Αρχής και θα προωθούνται σε όλα τα 
τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης Δελτία Τύπου και ό,τι σχετικό  ενημερωτικό υλικό 
θα εκδίδεται και  θα χρειάζεται να κοινοποιείται  που αφορά την δομή. 
 
Επιπλέον αν είναι δυνατόν, θα παραχωρηθεί στον Σύλλογο  ‘’Αλληλέγγυα   Δράση   
Καταναλωτών‘’, για όσο καιρό η δράση θα υποστηρίζεται από τον Δήμο, μια θέση 
γραφείου με τηλέφωνο και Internet στο υπόγειο  του παλιού Δημαρχείου Nέας 
Χαλκηδόνας στην οδό Ραιδεστού 21 στην Ν.Χαλκηδόνα. 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   224/2018. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

          ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ                                        ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΟΚΟΥ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Καλαμπόκης  Ιωάννης 

Ανανιάδης  Νικόλαος 

Παπαλουκά  Ευτυχία 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Καλύβης  Γεώργιος 

Γαλαζούλα  Αλίκη 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου Χρηστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Ταβλαρίδης Παναγιώτης 

Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος 

Πολίτου Στέλλα 

Κοπελούσος  Χρήστος 

Κόντος  Απόστολος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος 

Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Παπακώστας  Βασίλειος 
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Ακριβές Αντίγραφο                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                   ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 
   
Λεβαντή Εμμανολία 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  
 

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου/Τμήμα Άλσους 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Τμήμα Εσόδων και Διαχείρισης Περιουσίας 
- Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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