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Κουμαριανός

Ευάγγελος,

Καλαμπόκης

Ιωάννης,

Γαβριηλίδης

Γαβριήλ,

Ανανιάδης Νικόλαος, Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ, Παπαλουκά Ευτυχία,
Παπακώστας

Βασίλειος,

Πρελορέντζος

Αρσένιος

–

Γεώργιος,

Αντωναρόπουλος Χρήστος, Ρόκου Χαρίκλεια, Πάνος Γεώργιος, Καλύβης
Γεώργιος, Γαλαζούλα Αλίκη, Χαραμαρά Γεωργία, Μανωλεδάκης Θεόδωρος,
Ανδρέου Χριστίνα, Ανεμογιάννης, Γεωργαμλής Λύσανδρος, Τομπούλογλου
Ιωάννης, Κοπελούσος Χρήστος, Αράπογλου Γεώργιος, Πλάτανος Ελευθέριος,
Κανταρέλης

Δημήτριος,

Κόντος

Απόστολος,

Παπανικολάου

Νικόλαος,

Ντάτσης Κωνσταντίνος, Κουτσάκης Μιχαήλ, Αγαγιώτου Βασιλική, Σιώρης
Νικόλαος, Γκούμα Δανάη – Εύα, Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία, Δούλος
Ορέστης.
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ΑΠΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (Προέδρου, Αντιπροέδρου
και Γραμματέα), με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 64 του Ν. 3852/2010.
2. Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής, με μυστική ψηφοφορία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010.
3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με μυστική ψηφοφορία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010.

ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Καλό μεσημέρι. Ξεκινάει η συνεδρίαση των
Δημαιρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 64 του "Καλλικράτη", αποφασίζουμε για
νέο Προεδρείο από σήμερα μέχρι και το τέλος Αυγούστου του 2019 και από τη
στιγμή που συγκροτηθεί το νέο Προεδρείο για Οικονομική Επιτροπή και
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Δυο κουβέντες για να υπενθυμίσω τη διαδικασία.
Μια πρώτη και μια δεύτερη φάση: στην πρώτη φάση είναι η
ανάδειξη υποψηφιοτήτων. Υποψηφιότητα Προέδρου από την πλειοψηφία,
Αντιπροέδρου από τη μείζονα αντιπολίτευση και Γραμματέα Δημοτικού
Συμβουλίου από τις Παρατάξεις της ελάσσονος αντιπολίτευσης.
Σε αυτή την πρώτη φάση δεν προτείνονται και δεν ψηφίζουν οι
ανεξάρτητοι. Στη δεύτερη φάση, από τη στιγμή που γίνουν οι ψηφοφορίες
ψηφίζουμε μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, με σταυρούς σε αυτούς που
επιλέγει ο κάθε δημοτικός σύμβουλος. Εικάζω ότι θα έχουμε μόνο μία
ψηφοφορία, σε περίπτωση που γίνει άλλη θα σας εξηγήσουμε πως θα γίνει
διαφορετικά.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Θα πρέπει να γίνει φανερή ή μυστική ψηφοφορία;
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

Αποφασίζει

αντιπολίτευση…
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ναι, με φανερή ή μυστική ψηφοφορία.
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Και σας λέω: αποφασίζει η πλειοψηφία, η
μείζον αντιπολίτευση και η ελάσσονα πως θέλει να κάνει την ψηφοφορία,
φανερή ή μυστική.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε άλλη μια ερώτηση. Ποιος ανακοινώνει το
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη μείζονα και στην ελάσσονα;
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το Προεδρείο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Άρα παρακολουθείτε εσείς την ψηφοφορία;
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ναι.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Εντάξει.
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ορίζουμε τον κ. Πλέσσα ως Γραμματέα σε
αυτή τη διαδικασία, και παρακαλώ να πάρουμε παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός Ευάγγελος παρών, ο κ. Καλαμπόκης
Ιωάννης παρών, ο κ. Γαβριηλίδης Γαβριήλ παρών, ο κ. Ανανιάδης Νικόλαος
παρών, ο κ. Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ παρών, η κα Παπαλουκά Ευτυχία
παρούσα, ο κ. Παπακώστας Βασίλειος παρών, ο κ. Πρελορέντζος Αρσένιος –
Γεώργιος παρών, ο κ. Αντωναρόπουλος Χρήστος παρών, η κα Ρόκου
Χαρίκλεια παρούσα, ο κ. Πάνος Γεώργιος παρών, ο κ. Καλύβης Γεώργιος
παρών, η κα Γαλαζούλα Αλίκη παρούσα, η κα Χαραμαρά Γεωργία παρούσα,
ο κ. Μανωλεδάκης Θεόδωρος παρών, η κα Ανδρέου Χριστίνα παρούσα, ο κ.
Ανεμογιάννης

παρών,

ο

κ.

Γεωργαμλής

Λύσανδρος

παρών,

ο

κ.

Τομπούλογλου Ιωάννης παρών, ο κ. Κοπελούσος Χρήστος παρών, ο κ.
Αράπογλου Γεώργιος παρών, ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος παρών, ο κ.
Κανταρέλης Δημήτριος παρών, ο κ. Κόντος Απόστολος παρών, ο κ.
Παπανικολάου Νικόλαος παρών, ο κ. Ντάτσης Κωνσταντίνος παρών, η κα
Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία απούσα, ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ παρών, η κα
Αγαγιώτου Βασιλική παρούσα, ο κ. Σιώρης Νικόλαος παρών, η κα Γκούμα
Δανάη – Εύα παρούσα, η κα Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία παρούσα, ο κ.
Δούλος Ορέστης παρών.
Υπάρχει απαρτία προχωρούμε στη συνεδρίαση.
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ως προς τη διαδικασία, η πλειοψηφία θα κάνει
φανερή ψηφοφορία. Η μείζον αντιπολίτευση; Κύριε Γεωργαμλή;
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Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Φανερή.
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Η ελάσσονα; Φανερή, ωραία.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου
(Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα), με μυστική ψηφοφορία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010»
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Υποψηφιότητες από την πλειοψηφία για τη
θέση του Προέδρου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από την πλειοψηφία η εισήγηση είναι ο κ. Πάνος.
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ομόφωνα εσείς οι 17; Ομόφωνα. Οπότε
αναδεικνύεται υποψήφιος για τη δεύτερη φάση στη θέση του Προέδρου ο κ.
Πάνος.
Κύριε Γεωργαμλή από τη μείζονα αντιπολίτευση για τη θέση του
Αντιπροέδρου.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Δεν έχω να προτείνω κανέναν για τη θέση του
Αντιπροέδρου.
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Προτείνεται κάποιος;
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ο κ. Κοπελούσος και ένας από τη μειοψηφία.
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σαφές.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής τι ψηφίζει;
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κατά. Μπορεί να ψηφίζει λευκό ή παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αυτό ρωτάω. Ο κ. Κοπελούσος με δύο υπέρ και ένα κατά
αναδεικνύεται υποψήφιος.
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αναδεικνύεται υποψήφιος ο κ. Κοπελούσος
για τη θέση του Αντιπροέδρου για τη δεύτερη φάση όπου θα γίνει μυστική
ψηφοφορία.
Από την ελάσσονα αντιπολίτευση οι υποψηφιότητες ή η
υποψηφιότητα για τη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να πω πρώτα ότι εγώ θα απέχω από αυτή τη διαδικασία.
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ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Απέχετε από τη διαδικασία;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι.
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ο κ. Σιώρης.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Για τη διαδικασία του Γραμματέα θέλω να προταθώ εγώ,
αυτοπροτείνομαι εγώ.
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ο κ. Σιώρης υποψηφιότητα για τη θέση του
Γραμματέα.
Άλλες υποψηφιότητες υπάρχουν;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε τότε προτείνω εγώ τον κ. Λευτέρη Πλάτανο.
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεύτερη υποψηφιότητα ο κ. Πλάτανος, είπατε
φανερή ψηφοφορία. Άλλος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε μπορώ να μιλήσω για ένα λεπτό;
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Για υποψηφιότητα;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μια μικρή τοποθέτηση κ. Πρόεδρε.
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αυτά στον κ. Πάνο, εγώ δεν είμαι ελαστικός.
Κύριε Πλέσσα, ψηφίζουμε.
Διεξάγεται μυστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Έχουμε δεσμευτεί και στηρίζω απόλυτα τις επιλογές του κ.
Γεωργαμλή και του κ. Αράπογλου, όχι ως προς τα πρόσωπα, θεσμικά είχα
δεσμευτεί και το λέω ότι από τη στιγμή κατά την οποία θα υπάρχουν οι τρεις
Επιτροπές, Γραμματέα, Οικονομική Επιτροπή και Αντιπροέδρου και Ποιότητα
Ζωής, θεσμικά ως είχε. Βέβαια δημιουργήθηκαν προβλήματα τα οποία ήταν
πάρα πολύ σοβαρά, υπάρχει η πρόταση του κ. Σιώρη, αλλά ψηφίζω γιατί έχω
δεσμευτεί και το λέω «έχω δεσμευτεί» και ψηφίζω τον κ. Πλάτανο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε το θέμα που έθεσε ο κ. Κόντος …
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι της
παρούσης. Τώρα ψηφίζουμε.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι της παρούσης να απαντηθεί,
παρ' όλα αυτά έχω απάντηση για να διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα,
απλώς όχι τώρα.
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ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Θα το απαντήσετε.
Ν ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Η μείζονα αντιπολίτευση δεν ψηφίζει για τον
Γραμματέα;
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η ελάσσονα. Η μείζον για τον Αντιπρόεδρο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μετά για τον Γραμματέα;
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Όλη η ελάσσονα.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μετά πλέον για τον Γραμματέα γίνεται εσωτερική
ψηφοφορία;
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κύριε Παπανικολάου σας εξήγησα: στη
δεύτερη φάση όταν αναδειχθούν οι υποψήφιοι …
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Όχι, σε πρώτη φάση ρωτάω.
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σε πρώτη φάση όχι.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Όλη η ελάσσον, τα παρόντα μέλη εννοείται.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Έχουμε ισοψηφία, δεν υπάρχει απόλυτη
πλειοψηφία σε κανέναν από τους υποψηφίους.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Έλαβαν ο κ. Σιώρης 4 και ο κ. Πλάτανος 4. Πάμε σε δεύτερη
ψηφοφορία.
Διεξάγεται μυστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πάλι τέσσερις και τέσσερις ψήφους, πάμε σε τρίτη
ψηφοφορία.
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σε περίπτωση ισοψηφίας;
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κάνετε κλήρωση.
Διεξάγεται μυστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 5 ο κ. Πλάτανος και 4 ο κ. Σιώρης. Εκλέγεται με σχετική
πλειοψηφία των παρόντων ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος.
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Οπότε έχουμε τρεις υποψηφιότητες, μία για τη
θέση του Προέδρου ο κ. Γιώργος Πάνος, μια θέση Αντιπροέδρου ο κ.
Κοπελούσος και μια υποψηφιότητα του κ. Πλάτανου για Γραμματέα του
Δημοτικού Συμβουλίου. Περιμένετε λίγα λεπτά να φτιαχτούν τα ψηφοδέλτια,
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στα ψηφοδέλτια όταν θέλουμε να εγκρίνουμε κάποιον σταυρώνουμε δίπλα, αν
δεν σταυρώσουμε σημαίνει ότι δεν εγκρίνουμε την υποψηφιότητα.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δύο ψηφολέκτες, παρακαλώ δυο εθελοντές
από το Σώμα, ο κ. Ανανιάδης και η κα Χαραμαρά.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Από ψηφολέκτες θέλει κάποιος από την
αντιπολίτευση; Χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία και για τις τρεις θέσεις. Δύο
ψηφοφορίες για απόλυτη πλειοψηφία και στην τρίτη πλειοψηφία σχετική
πλειοψηφία των παρόντων.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Σχετική πλειοψηφία διευκρινίζει όμως ότι τα συν δεν
αντιπαραβάλλονται με τα παρών, αποχή και τα λοιπά. Δηλαδή η τρίτη
ψηφοφορία εκλέγεται έτσι κι αλλιώς, αν καταλαβαίνω καλά αυτό που μας
στείλατε. Την τρίτη φορά εκλέγεται έτσι κι αλλιώς και με μια ψήφο.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Γ. ΠΑΝΟΣ: Στους ψηφολέκτες πρέπει να υπάρχει κι ένας της αντιπολίτευσης,
όχι δυο της συμπολίτευσης.
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν θέλουν.
Γ. ΠΑΝΟΣ: Θέλουν – δεν θέλουν, πρέπει να είναι.
(Κλειστά Πρακτικά)
Διεξάγεται μυστική ψηφοφορία
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Ξεκινάει η διαδικασία της καταμέτρησης.
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την
εκλογή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, εκλέγουν τον κ. Γεώργιο
Πάνο με 25 ψήφους υπέρ, 5 λευκά και 2 άκυρα.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Συγχαρητήρια κ. Πρόεδρε.
Γ. ΠΑΝΟΣ: Σας ευχαριστώ όλους.
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

Να

ξεκινήσει

η

διαδικασία

για

τον

Αντιπρόεδρο. Για να ξεκινήσουμε με τον Αντιπρόεδρο, θα πρέπει να καθίσουν
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στις καρέκλες τους.
Διεξάγεται μυστική ψηφοφορία
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ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για την εκλογή
Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου είναι: 19 υπέρ του κ. Κοπελούσου,
6 λευκά και 7 άκυρα. Εκλέγεται ο κ. Κοπελούσος Χρήστος.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Συγχαρητήρια κ. Κοπελούσο.
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ξεκινάει η ψηφοφορία για το Γραμματέα του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Διεξάγεται μυστική ψηφοφορία
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για την εκλογή
Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι: 19 υπέρ του κ. Πλάτανου, 6
λευκά και 7 άκυρα, εκλέγεται ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος Γραμματέας του
Δημοτικού Συμβουλίου.
(Κλειστά Πρακτικά)
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εκλέγεται η σύνθεση του Προεδρείου του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας ως εξής:


κ. Γιώργος Πάνος Πρόεδρος



κ. Χρήστος Κοπελούσος Αντιπρόεδρος



κ. Ελευθέριος Πλάτανος Γραμματέας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ να έρθει στο Προεδρείο ο Αντιπρόεδρος και ο
Γραμματέας. Εγώ να ευχαριστήσω όλους όσους με ψήφισαν και όσους δεν με
ψήφισαν το έκαναν για να γίνω καλύτερος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους,
είναι μεγάλη η τιμή που μου κάνατε και μου δίνετε ακόμη μεγαλύτερες ευθύνες
να διευθύνω το Σώμα με ακόμη καλύτερο τρόπο από ό,τι έκανα στον
προηγούμενο χρόνο.
Εύχομαι και στους υπολοίπους του Προεδρείου να έχουμε
ακόμη καλύτερη συνεργασία και να μπορέσουμε να προάγουμε το διάλογο και
να αφαιρέσουμε τις κακές στιγμές που είχαμε στο παρελθόν, μικρές αλλά κι
αυτές πρέπει να τις αφαιρέσουμε έτσι ώστε να πάμε σε ένα πιο γόνιμο
διάλογο. Εδώ είναι βήμα ελεύθερο για τους πάντες να λένε την άποψή τους
όσο ακραία κι αν είναι, ακόμη και στα όρια της επιθετικότητας μακριά από
ύβρεις, χαρακτηρισμούς και χτυπήματα κάτω από τη μέση. Σας ευχαριστώ
πάρα πολύ όλους.
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Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Θέλω και από τη μεριά μου κατ' αρχήν να συγχαρώ τον κ.
Πρόεδρο και τον Γραμματέα, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και αυτούς
που με ψήφισαν και αυτούς που δεν με ψήφισαν και να υποσχεθώ από τη
θέση αυτή, για μια ακόμη φορά, μέχρι το τέλος της θητείας μας ότι θα
προσπαθήσω κι εγώ να είμαι πιο παραγωγικός, πιο δημοκρατικός από τη
θέση αυτή για να μπορέσει το Δημοτικό μας Συμβούλιο να είναι ένα Δημοτικό
Συμβούλιο το οποίο να αξίζει στο Δήμο μας και στους δημότες μας. Σας
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Και εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να συγχαρώ τόσο τον
Πρόεδρο όσο και τον Αντιπρόεδρο, να ευχαριστήσω όλους που με τιμήσατε
με την ψήφο σας και αυτούς που δεν με τίμησαν και να πω στο Προεδρείο και
σε όλους μας καλή συνέχεια επειδή είμαστε και οι τρεις οι προηγούμενοι και
να γίνουμε καλύτεροι για πιο ποιοτικά Δημοτικά Συμβούλια. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια μικρή ανακοίνωση έχω μόνο για το Σύλλογο Ηπειρωτών
Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, τιμά τις γυναίκες Ηπειρώτισσες στο
πρόσωπο της Ηπειρώτισσας ποιήτριας και λογοτέχνη Άννας ΜπουρατζήΘώδα, τη Δευτέρα 13 Μαρτίου στις 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο
της Νέας Φιλαδέλφειας, Νίκου Τρυπιά 45.

2ο – 3ο ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής, με μυστική ψηφοφορία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010»
«Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με μυστική ψηφοφορία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η διαδικασία τώρα είναι με την ψήφιση των δύο Επιτροπών: της
Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Για να μη σας
διαβάζω όλο τον τρόπο εκλογής, αν κάνω κανένα λάθος παρακαλώ τον κ.
Γραμματέα ή τον Αντιπρόεδρο να με διορθώσουν γιατί είναι σοβαρά τα
θέματα,
Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από το Δήμαρχο ή τον
Αντιδήμαρχο, τους οποίους ορίζει ο Δήμαρχος. Τα υπόλοιπα 8 μέλη
ψηφίζονται κατά την παρακάτω διαδικασία: 5 μέλη από την πλειοψηφία και 3
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μέλη από τη μειοψηφία. Η διαδικασία λέει ότι αποφασίζει η μειοψηφία για τους
3 και η πλειοψηφία για τους 5 προηγείται αν δεν κάνω λάθος η μειοψηφία.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Νομίζω δεν υφίσταται διαδικασία ψηφοφορίας για την
πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η μειοψηφία. Οπότε για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, πρώτα η
μειοψηφία πρέπει να ορίσει τα 3 μέλη και 2 αναπληρωματικά. Πρέπει να
ξεκινήσουμε τη διαδικασία, η αντιπολίτευση να προτείνει 3 μέλη τακτικά και 2
αναπληρωματικά.
Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Εγώ προτείνω από την Παράταξή μου τον εαυτό μου.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε να πάμε καλύτερα με την τυπική διαδικασία,
επιτρέψτε μας να κάνουμε κανονικά την τυπική διαδικασία σα μειοψηφία,
επειδή υπήρξαν και κάποιες διαφωνίες προηγουμένως να ακολουθήσουμε την
τυπική διαδικασία.
Οπότε αν μας επιτρέψετε, δώστε μας δυο λεπτά να κάνουμε
εμείς εσωτερικά τη διαδικασία με φανερή ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε χρόνο για να αποφασίσετε;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δυο λεπτά θα γίνει ανοιχτά και γρήγορα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία τον έχετε, αλίμονο.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Λύσανδρε, προτείνεις κάποιο μέλος εσύ; Τον εαυτό σου.
Ψηφίζουμε.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Δώστε μου ένα λεπτό, εγώ προτείνω με τη λογική της
αντιπροσωπευτικότητας να αναλάβουν όλες οι Παρατάξεις από μια θέση και
λόγω της θέσης μας προτείνω η Παράταξή μας να αναλάβει στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής, οπότε απέχω από την υπόλοιπη συζήτηση.
(Κλειστά Πρακτικά)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γραμματέα μπορούν οι ανεξάρτητοι; Όχι.
(Διαλογικές συζητήσεις - Κλειστά Πρακτικά)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορεί να πάρει μέρος στις Επιτροπές.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι άλλο, δεν μας απασχολεί σήμερα.
(Κλειστά Πρακτικά)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ να ακούσουμε τα ονόματα.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Για Οικονομική Επιτροπή τακτικά μέλη είναι Λύσανδρος
Γεωργαμλής, Ελευθέριος Πλάτανος και ο κ. Απόστολος Κόντος, τα
αναπληρωματικά μέλη είναι ο κ. Σιώρης Νικόλαος και η κα Γκούμα Δανάη –
Εύα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Είμαστε

εντάξει

από

την αντιπολίτευση,

παρακαλώ η

πλειοψηφία να ανακοινώσει 5 τακτικά και 3 αναπληρωματικά.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Πρόεδρος ο Δήμαρχος, τακτικά μέλη ο κ. Λάλος
Αναγνώστου Μιχαήλ, ο κ. Ανανιάδης Νικόλαος, ο κ. Πρελορέντζος Αρσένιος,
η κα Γαλαζούλα Αλίκη και ο κ. Καλαμπόκης Ιωάννης. Αναπληρωματικά ο
Κουμαριανός, η κα Παπαλουκά Ευτυχία, ο κ. Παπακώστας Βασίλειος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα φτιάχνουμε το ψηφοδέλτια και σε δυο λεπτά αρχίζει η
ψηφοφορία. Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Το ψηφοδέλτιο θα είναι ένα;
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ένα για τα τακτικά μέλη πλειοψηφία και μειοψηφία και ένα
άλλο μετά δεύτερη ψηφοφορία αναπληρωματικά πλειοψηφία – μειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ένα το ψηφοδέλτιο για τα τακτικά και ένα το ψηφοδέλτιο
για τα αναπληρωματικά.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μέχρι πόσους σταυρούς βάζουμε, για να ξέρουμε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μέχρι 5 για την πλειοψηφία μέχρι 3 τη μειοψηφία.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Απαιτείται σταυρός πάντως.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σταυρός.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Για το γρήγορο της
διαδικασίας αν το επιθυμείτε βέβαια, έλεγα να παίρνουμε στα χέρια μας και τα
δύο …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατάλαβα την ερώτησή σας θα ρωτήσω το Γραμματέα αν
υπάρχει θέμα νομιμότητας.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Όχι δεν γίνεται, είναι διακριτές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέει διακριτές ψηφοφορίες, δυστυχώς. Διακριτές σημαίνει ότι
τελειώνει η μία.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Εγώ ερμηνεύω ότι μπορεί πάντως.
Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερμηνεία κάνουμε κ. Τομπούλογλου από ό,τι καταλαβαίνετε δεν
είμαστε σοφοί, ρωτάω κι εγώ να κάνουμε ερμηνεία.
(Κλειστά Πρακτικά)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μας είπε ο κ. Πλέσσας και σωστά ότι πρέπει να υπάρχουν δυο
κάλπες, μη γίνει λάθος και πέσει η μία στο άλλο, έχει λογική, άρα είναι
διακριτές εντελώς. Να σας πω για την ΕΠΟΙΖΩ τώρα… Είναι ακριβώς τα ίδια;
Ακριβώς τα ίδια. Άρα μπορεί να κερδίσει χρόνο η αντιπολίτευση είναι ακριβώς
τα ίδια για την ΕΠΟΙΖΩ, οπότε θέλουμε 3 και 2 από την αντιπολίτευση, για να
κερδίσουμε λίγο χρόνο ευχαριστώ.
Παρακαλώ δυο ψηφολέκτες, οι ίδιοι που είναι καλοί όπως λέει ο
Αντιπρόεδρος.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Τακτικά μέλη ο κ. Παπανικολάου, η κα Γκούμα Δανάη –
Εύα και ο κ. Σιώρης Νικόλαος και αναπληρωματικά μέλη ο κ. Γεωργαμλής
Λύσανδρος και ο κ. Κανταρέλης Δημήτριος.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι πάρα πολύ αλλά πρέπει να
φύγω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Απλώς το λέω μη φανεί ως ασέβεια αλλά επειδή
είμαστε από τις 9 η ώρα πρέπει κάτι …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε σοβαρό λόγο προφανώς.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Χωρίς να φανεί ασέβεια δηλαδή προς το Σώμα.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουμαριανέ για να κερδίσουμε χρόνο ανακοινώστε τα
ονόματα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
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Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Πρόεδρος της ΕΠΟΙΖΩ θα είναι ο κ. Μανωλεδάκης,
υποψήφια τακτικά μέλη είναι ο κ. Ανεμογιάννης Γιώργος, η κα Ρόκου
Χαρίκλεια, η κα Ανδρέου Χριστίνα, η κα Παπαλουκά Ευτυχία και ο κ.
Καλαμπόκης Ιωάννης και αναπληρωματικά μέλη Κουμαριανός Ευάγγελος, η
κα Γαλαζούλα Αλίκη, και η κα Χαραμαρά Γεωργία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα είμαστε έτοιμοι και για τη δεύτερη ψηφοφορία.
Διεξάγεται μυστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αποτελέσματα.
Ψήφισαν 32
Έλαβαν από την πλειοψηφία Καλαμπόκης Ιωάννης

Από τη μειοψηφία

29

Ανανιάδης Νικόλαος

28

Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ

26

Πρελορέντζος Αρσένιος

25

Γαλαζούλα Αλίκη

26

Γεωργαμλής Λύσανδρος

29

Πλάτανος Ελευθέριος

18

Κόντος Απόστολος

31

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΑΝΤΕΣ

(Κλειστά Πρακτικά)
Διεξάγεται μυστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ψήφισαν 30
Έλαβαν από την πλειοψηφία Κουμαριανός Ευάγγελος

Από τη μειοψηφία

26

Παπαλουκά Ευτυχία

25

Παπακώστας Βασίλειος

27

Σιώρης Νικόλαος

28

Γκούμα Δανάη – Εύα

28

Ο κ. Σιώρης και η κα Γκούμα θα κάνουν μια κλήρωση για το
ποιος θα είναι 1ος αναπληρωματικός και ποιος 2ος.
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Διεξάγεται κλήρωση
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Η κα Γκούμα Δανάη.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 1η αναπληρωματικός και 2ος ο κ. Σιώρης.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Τώρα έχουμε άλλες δύο για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
(Διαλογικές συζητήσεις)
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Ξεκινάει η ψηφοφορία για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τα
τακτικά μέλη.
Διεξάγεται μυστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ψήφισαν 29
Έλαβαν από την πλειοψηφία Καλαμπόκης Ιωάννης

Από τη μειοψηφία

27

Παπαλουκά Ευτυχία

23

Ρόκου Χαρίκλεια

23

Ανδρέου Χριστίνα

23

Ανεμογιάννης Γιώργος

22

Παπανικολάου Νικόλαος

21

Σιώρης Νικόλαος

28

Γκούμα Δανάη – Εύα 24
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΑΝΤΕΣ

Διεξάγεται μυστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ψήφισαν 30
Έλαβαν από την πλειοψηφία Κουμαριανός Ευάγγελος

Από τη μειοψηφία

25

Γαλαζούλα Αλίκη

25

Χαραμαρά Γεωργία

26

Γεωργαμλής Λύσανδρος

27

Κανταρέλης Δημήτριος

27

Ο κ. Γεωργαμλής και ο κ. Κανταρέλης θα κάνουν μια κλήρωση για το ποιος θα
είναι 1ος αναπληρωματικός και ποιος 2ος.
Διεξάγεται κλήρωση

14

η

4 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 5/3/2017

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής 1ος αναπληρωματικός και 2ος ο κ.
Κανταρέλης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση,
ευχαριστούμε. Γεια σας.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΛΟΣ–ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ
15

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ – ΕΥΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

16

