
 

 
Θ Ε Μ Α : 
 
«Εκλογή Προεδρείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Προέδρου, Αντιπροέδρου και 
Γραµµατέα) µε µυστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 
3852/2010».  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε ειδική δηµόσια Συνεδρίαση στnν 
κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» 
(Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 7.9.2014, ηµέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.µ., ύστερα 
από την αριθ. πρωτ.15185/3-9-2014 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 19/2014) του 
πλειοψηφήσαντος Συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού κ. Ευάγγελου Κουµαριανού, που 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε 
Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο και στους Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ  : Αριστείδης Βασιλόπουλος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΗΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ: 
Ευάγγελος Κουµαριανός 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα Πρακτικά της από 7.9.2014 ειδικής 
Συνεδρίασης Νο. 14/2014 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
9. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
11.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

12. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
13. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14. ∆ΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 
15.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
16. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
17. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
18. ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
19. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
20. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
22. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

23. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
24. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
25 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
27. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
28. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
29. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
30. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
32. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
33. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 

 

 
 
   Ο Προεδρεύων –Πλειοψηφών ∆ηµοτικός Σύµβουλος µε την έναρξη της σηµερινής ειδικής 
συνεδρίασης ανέθεσε τα καθήκοντα του Eιδικού Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε έναν 
από τους υπαλλήλους του ∆ήµου, σύµφωνα µε το άρθρο  64 παρ. 1. του Ν. 3852/2010 καθώς και 
του άρθρου 92 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και µε βάσει την ειδική διάταξη της κείµενης νοµοθεσίας, 
όρισε ως Ειδικό Γραµµατέα της σηµερινής ειδικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τον 
υπάλληλο του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, κ. Πλέσσα Κωνσταντίνο, κλάδου ΤΕ1 ∆ιοικητικού. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν ΟΛΟΙ παρόντες, ως ακολούθως: 

                    

          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ _______________ 

                  

Κουµαριανός  Ευάγγελος                                                     ΟΥ∆ΕΙΣ 
Καλαµπόκης  Ιωάννης  

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ  

Ανανιάδης  Νικόλαος  

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ  
Παπαλουκά  Ευτυχία  
Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία  

Παπακώστας  Βασίλειος  

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος  

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος  
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Αντωνόπουλος  ∆ηµήτριος  

Ρόκου  Χαρίκλεια  

Πάνος  Γεώργιος  

∆ούλος  Ορέστης  

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  
Χαραµαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα  

Γεωργαµλής  Λύσσανδρος  
Τοµπούλογλου Ιωάννης  
Κοπελούσος  Χρήστος  
Αράπογλου  Γεώργιος  

Πλάτανος  Ελευθέριος  

Κανταρέλης  ∆ηµήτριος  

Κόντος  Απόστολος  

Παπανικολάου  Νικόλαος  
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  

Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Κουτσάκης  Μιχαήλ  

Αγαγιώτου  Βασιλική  
Σιώρης  Νικόλαος  

Γκούµα  ∆ανάη-Εύα  
 
                                               
      
Σηµειώνεται ότι  στην Συνεδρίαση ήταν παρόντες  τόσο ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κ. Ιωάννης Μάλλιος, όσο και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Η κα Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και 

ψηφοφορία επί του 3ου θέµατος της Η.∆.. 

 
 
   Ο Προεδρεύων και Πλειοψηφήσας ∆ηµοτικός Σύµβουλος του επιτυχόντος Συνδυασµού, 
παρουσία των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης µε θέµατα 
της Ηµερησίας ∆ιάταξης τα προαναφερθέντα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Ν. 3852/2010 και 
ειδικότερα στα άρθρα 64 παρ. 2 [ για την εκλογή του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου –
Πρόεδρο – Αντιπρόεδρο και Γραµµατέας  αυτού ] και 74 του ιδίου νόµου για την εκλογή, τόσο της 
Οικονοµικής Επιτροπής, όσο και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και για την εκλογή 
εκπροσώπων πλειοψηφίας και µειοψηφίας του ∆ηµ. Συµβουλίου στη Γενική Συνέλευση της 
Π.Ε.∆.Α., µε µυστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 75/2011, όπως 
τροποποιήθηκε µε αυτές του Ν. 4279/2014. 
 
Συγκεκριµένα είπε τα εξής : 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και την αριθ. πρωτ. 
30565/6-8-2014 ερµηνευτική εγκύκλιο αριθ. 43/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών το νέο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο που προήλθε από τις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 (και τις επαναληπτικές της 
25ης/5/2014), δυνάµει της αριθ. 868/2014 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
συνέρχεται σήµερα ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος Συµβούλου του επιτυχόντος 
Συνδυασµού για την εκλογή µε µυστική ψηφοφορία του Προεδρείου του, ήτοι του Προέδρου, 
Αντιπροέδρου και Γραµµατέα αυτού για το χρονικό διάστηµα 7/9/2014-5/3/2017. 
    
Στη σηµερινή δηµόσια ειδική συνεδρίαση, στην οποία προεδρεύει ο Σύµβουλος που το συγκάλεσε, 
κ. Ευάγγελος Κουµαριανός, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εκλέγει ανάµεσα στα µέλη του, χωριστά και µε 
µυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραµµατέα του.  
Ο Πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασµό, ο Αντιπρόεδρος από τη µείζονα 
παράταξη της µειοψηφίας και ο Γραµµατέας από τις παρατάξεις της ελάσσονος µειοψηφίας.  
 
Ο σύµβουλος που προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού Γραµµατέα του Συµβουλίου σ' 
έναν από τους υπαλλήλους του ∆ήµου, βάσει του άρθρου 64 παρ. 1 του Ν. 3852/2010. 
Ορίζω λοιπόν ως Ειδικό Γραµµατέα τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κωνσταντίνο του 
Βασιλείου, κλάδου ΤΕ1 ∆ιοικητικού. 
 
Για την εκλογή του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία :  
 
Κατά τη συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή του προεδρείου ο πλειοψηφήσας συνδυασµός 
εκλέγει µεταξύ των µελών του τον υποψήφιο για το αξίωµα του Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου.  Υποψήφιος για το αξίωµα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασµού. Εάν κανείς από τους 
ενδιαφερόµενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία 
επαναλαµβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασµού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε 
διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία µεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων. Κατά την τρίτη 
ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας ο προεδρεύων σύµβουλος διενεργεί κλήρωση. 
 
Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων για το αξίωµα του 
Αντιπροέδρου και του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Οι υποψήφιοι για τα αξιώµατα αυτά 
αναδεικνύονται κατά τον ίδιο τρόπο και µε την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ανάδειξη 
του Προέδρου, ο µεν Αντιπρόεδρος από τους συµβούλους της µείζονος µειοψηφίας, ο δε 
Γραµµατέας από το σύνολο των συµβούλων των παρατάξεων της ελάσσονος µειοψηφίας. Σε 
περίπτωση που η µείζων µειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο Αντιπρόεδρο ή η ελάσσων µειοψηφία 
δεν υποδείξει Γραµµατέα, αυτοί υποδεικνύονται από την ελάσσονα ή τη µείζονα µειοψηφία 
αντίστοιχα και σε διαφορετική περίπτωση από τη πλειοψηφία. 
 
Σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, κατά την Α΄ φάση (εκλογή υποψηφίων για τα αξιώµατα του 
Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραµµατέα του Σώµατος) το είδος της ψηφοφορίας (µυστική ή 
φανερή) αποφασίζεται από τα µέλη των οικείων παρατάξεων. 
 
 
Αποφασίζεται από την παράταξη της πλειοψηφίας του ∆.Σ. η ψηφοφορία για την ανάδειξη του 
υποψηφίου για το αξίωµα του Προέδρου να είναι φανερή. 
  
Αποφασίζεται από την παράταξη της µείζονος µειοψηφίας του ∆.Σ. η ψηφοφορία για την ανάδειξη 
του υποψηφίου για το αξίωµα του Αντιπροέδρου να είναι φανερή. 
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Αποφασίζεται από το σύνολο των παρατάξεων της ελάσσονος µειοψηφίας του ∆.Σ. η ψηφοφορία 
για την ανάδειξη του υποψηφίου για το αξίωµα του Γραµµατέα να είναι φανερή. 
 
 
Μετά την εκλογή των υποψηφίων για τα αξιώµατα του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
διενεργείται η εκλογή µε µυστική ψηφοφορία από το σύνολο των συµβούλων για την ανάδειξη 
του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραµµατέα του Σώµατος. 
 
Για να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη 
πλειοψηφία του προηγουµένου εδαφίου, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Εάν και κατά τη 
δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών, τότε 
διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων 
µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιοδήποτε λόγο η συνεδρίαση 
επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή και εφαρµόζεται αναλόγως η ίδια διαδικασία. 
 
Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να ορίσουµε δύο µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως ψηφολέκτες, 
των οποίων το έργο θα είναι η καταµέτρηση, αρίθµηση και µονογραφή των φακέλων και 
ψηφοδελτίων που θα προκύψουν από το άνοιγµα της ψηφοδόχου κάλπης µετά το πέρας κάθε 
ψηφοφορίας. 
 
Οµόφωνα προτείνονται και εγκρίνονται από το Σώµα ως ψηφολέκτες οι  κ.κ. Αντωναρόπουλος 
Χρήστος από την πλειοψηφία και Γκούµα ∆ανάη-Εύα από την ελάσσονα µειοψηφία. 
 
 
Α΄ ΦΑΣΗ : ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 
 

1. ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
Ο κ. ∆ήµαρχος ανακοίνωσε ότι από την παράταξη της πλειοψηφίας προτείνεται για το αξίωµα του 
Προέδρου του ∆.Σ. ο κ. Γεώργιος Πάνος του Ευαγγέλου. Ο ίδιος δήλωσε ότι αποδέχεται την 
υποψηφιότητά του. 
 
 
∆ιενεργείται φανερή  ψηφοφορία µεταξύ των µελών της πλειοψηφίας για την ανάδειξη του 
υποψηφίου Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
 
Α΄ Ψηφοφορία 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ψήφισαν:  ∆εκαεννέα (19)      
Έλαβαν :  
 
Ο κ  Πάνος Γεώργιος ψήφους δεκαεννέα (19).          
 
Άρα µε την πρώτη ψηφοφορία εκλέγεται ως υποψήφιος της πλειοψηφίας για το αξίωµα του 
Προέδρου του ∆.Σ. ο κ. Πάνος Γεώργιος του Ευαγγέλου, ο οποίος έλαβε δεκαεννέα (19) ψήφους, 
ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των δεκαεννέα (19) µελών της πλειοψηφίας. 
 
 
Κατά τον ίδιο τρόπο επακολούθησε η διαδικασία εκλογής των υποψηφίων για τα αξιώµατα του 
Αντιπροέδρου και του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ήτοι: 
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2. ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
Προτείνεται από τον επικεφαλής της παράταξης της µείζονος µειοψηφίας για το αξίωµα του 
Αντιπροέδρου του ∆.Σ. ο κ. Κοπελούσος Χρήστος του Νικολάου. Ο ίδιος δήλωσε ότι αποδέχεται 
την υποψηφιότητά του. 
  
∆ιενεργείται φανερή  ψηφοφορία µεταξύ των µελών της µείζονος µειοψηφίας για την ανάδειξη του 
υποψηφίου Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
Α΄ Ψηφοφορία 
………………………………………………………………………………………………………… 
        
Ψήφισαν:  Τρεις  (3)      
       
Έλαβαν :  
Ο κ  Κοπελούσος Χρήστος ψήφους τρεις (3).        
 
 
Κατά συνέπεια υποψήφιος της µείζονος µειοψηφίας για το αξίωµα του Αντιπροέδρου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου εκλέγεται µε την πρώτη ψηφοφορία ο κ. Κοπελούσος Χρήστος του 
Νικολάου, ο οποίος έλαβε τρεις  (3) ψήφους, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
τριών (3) µελών της µείζονος µειοψηφίας. 
 

3. ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ.     
 
Προτείνεται από τον επικεφαλής της παράταξης της ελάσσονος µειοψηφίας «νέο-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Φ.-Χ.» για το αξίωµα του Γραµµατέα του ∆.Σ. ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος του 
Νικολάου. Ο ίδιος δήλωσε ότι αποδέχεται την υποψηφιότητά του. Άλλες υποψηφιότητες δεν 
υποβλήθηκαν. 
               
∆ιενεργείται φανερή  ψηφοφορία µεταξύ του συνόλου των µελών της ελάσσονος µειοψηφίας για 
την ανάδειξη του υποψηφίου Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
Α΄ Ψηφοφορία 
………………………………………………………………………………………………………… 
        
 
Ψήφισαν:  Ένδεκα (11)   
Έλαβαν : Πλάτανος Ελευθέριος ψήφους δέκα (10)   Λευκά : Ένα (1)  
 
 
Κατά συνέπεια υποψήφιος όλων των παρατάξεων της ελάσσονος µειοψηφίας για το αξίωµα του 
Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εκλέγεται µε την πρώτη ψηφοφορία ο κ. Πλάτανος 
Ελευθέριος του Νικολάου, ο οποίος έλαβε δέκα (10) ψήφους, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των ένδεκα (11) µελών όλων των παρατάξεων της ελάσσονος µειοψηφίας. 
 
 
Β΄ ΦΑΣΗ : ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι αφού έχουν πλέον αναδειχθεί οι υποψήφιοι για τα αξιώµατα του 
Προεδρείου, θα προχωρήσουµε από κοινού όλοι οι Σύµβουλοι και της πλειοψηφίας και της 
µειοψηφίας µε µυστική ψηφοφορία στην εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του 
Γραµµατέα από το σύνολο των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ήτοι :  
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1.  ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Σ. 
 
Προκειµένου να εκλέξουµε τον Πρόεδρο του ∆.Σ. θα σας παρακαλούσα ένας-ένας, µε το άκουσµα 
του ονόµατός του να σηκώνεται και να παραλαµβάνει από ένα ψηφοδέλτιο και τον αντίστοιχο 
φάκελο και αποσυρόµενος ιδιαιτέρως, στο για τον σκοπό αυτό τοποθετηθέν παραβάν, χωρίς να 
γίνεται αντιληπτός, να ψηφίσει για την ανάδειξη του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
κλείνοντας δε το ψηφοδέλτιο στο φάκελο να το ρίξει στην ψηφοδόχο κάλπη. Υπενθυµίζω ότι ο 
υποψήφιος κατά το Νόµο προέρχεται από την παράταξη της πλειοψηφίας και έχει αναδειχθεί ο κ. 
Πάνος Γεώργιος του Ευαγγέλου. 
 
∆ιενεργείται µυστική ψηφοφορία 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Α΄ Ψηφοφορία  
 
Μετά την λήξη της ψηφοφορίας που επακολούθησε, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, οι Σύµβουλοι που 
ορίστηκαν ως ψηφολέκτες, προέβησαν, παρουσία όλων των Συµβούλων στην καταµέτρηση, 
αρίθµηση και µονογραφή των φακέλων και ψηφοδελτίων, τα οποία βρέθηκαν συνολικά τριάντα 
τρία (33),  δηλαδή όσα και τα µέλη του ∆.Σ. που παραβρέθηκαν και ψήφισαν. 
 
Έλαβαν :  
 
Ο κ. Πάνος Γεώργιος του Ευαγγέλου ψήφους είκοσι εννέα  (29)   
Άκυρα : Τέσσερα (4). 
 
Άρα µε την πρώτη ψηφοφορία εκλέγεται Πρόεδρος του ∆.Σ. ο κ. Πάνος Γεώργιος του 
Ευαγγέλου, ο οποίος έλαβε είκοσι εννέα (29) ψήφους, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των 33 µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Υπήρξαν επίσης και τέσσερα (4) άκυρα ψηφοδέλτια. 
 
2.  ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Σ. 
 
Στη συνέχεια, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τον ίδιο τρόπο θα 
προχωρήσουµε στην εκλογή του Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Υπενθυµίζω ότι ο 
υποψήφιος κατά το Νόµο προέρχεται από την παράταξη της µείζονος µειοψηφίας και έχει 
αναδειχθεί ο κ. Κοπελούσος Χρήστος του Νικολάου. 
 
∆ιενεργείται µυστική ψηφοφορία 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Α΄ Ψηφοφορία 
 
Μετά την λήξη της ψηφοφορίας που επακολούθησε, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, οι Σύµβουλοι που 
ορίστηκαν ως ψηφολέκτες, προέβησαν, παρουσία όλων των Συµβούλων στην καταµέτρηση, 
αρίθµηση και µονογραφή των φακέλων και ψηφοδελτίων, τα οποία βρέθηκαν συνολικά τριάντα 
τρία (33),  δηλαδή όσα και τα µέλη του ∆.Σ. που παραβρέθηκαν και ψήφισαν. 
 
Έλαβαν :  
 
Ο κ. Κοπελούσος Χρήστος του Νικολάου ψήφους είκοσι επτά (27). 
Λευκά : Τέσσερα (4). 
Άκυρα : ∆ύο (2). 
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Άρα µε την πρώτη ψηφοφορία εκλέγεται Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. ο κ. Κοπελούσος Χρήστος του 
Νικολάου, ο οποίος έλαβε είκοσι επτά (27) ψήφους, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των 33 µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Υπήρξαν επίσης τέσσερα  (4) λευκά και δύο (2) άκυρα 
ψηφοδέλτια. 
 
 
3.  ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ∆.Σ.  
 
 
Τώρα, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τον ίδιο τρόπο θα 
προχωρήσουµε στην εκλογή του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Υπενθυµίζω ότι ο 
υποψήφιος κατά το Νόµο προέρχεται από το σύνολο των συµβούλων των παρατάξεων της 
ελάσσονος µειοψηφίας και έχει αναδειχθεί ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος του Νικολάου. 
 
∆ιενεργείται µυστική ψηφοφορία 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Α΄ Ψηφοφορία 
 
Μετά την λήξη της ψηφοφορίας που επακολούθησε, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, οι Σύµβουλοι που 
ορίστηκαν ως ψηφολέκτες, προέβησαν, παρουσία όλων των Συµβούλων στην καταµέτρηση, 
αρίθµηση και µονογραφή των φακέλων και ψηφοδελτίων, τα οποία βρέθηκαν συνολικά τριάντα 
τρία (33),  δηλαδή όσα και τα µέλη του ∆.Σ. που παραβρέθηκαν και ψήφισαν. 
 
 
Έλαβαν :  
 
Ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος του Νικολάου ψήφους είκοσι δύο (22). 
Λευκά : Οκτώ (8). 
Άκυρα : Τρία (3). 
 
Άρα µε την πρώτη ψηφοφορία εκλέγεται Γραµµατέας του ∆.Σ. ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος του 
Νικολάου, ο οποίος έλαβε είκοσι δύο (22) ψήφους, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των 33 µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Υπήρξαν επίσης οκτώ  (8) λευκά και τρία (3) άκυρα 
ψηφοδέλτια. 
 
 
 
Εποµένως αφού η διαδικασία για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραµµατέα του ∆.Σ. 
περατώθηκε, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα και καλείται το Προεδρείο που σήµερα 
εκλέχτηκε να αναλάβει τα καθήκοντά του για να συνεχιστεί πλέον η συνεδρίαση και η διαδικασία 
τόσο της εκλογής της Οικονοµικής Επιτροπής, όσο και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 74 του Ν. 3852/10, καθώς και των εκπροσώπων πλειοψηφίας 
και µειοψηφίας του ∆ηµ. Συµβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.∆.Α., σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Π.∆. 75/2011, όπως τροποποιήθηκε µε αυτές του Ν. 4279/2014. 
 
 
Τέλος ο Προεδρεύων κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει επί της εγκρίσεως των κατά τα ανωτέρω 
ενεργηθεισών χωριστά εκλογών. 
 
Το ∆.Σ., έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/10 σε συνδυασµό µε την αριθ. 
πρωτ. 30565/6-8-2014 ερµηνευτική εγκύκλιο αριθ. 43/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών και το 
γεγονός ότι τηρήθηκε  η διαδικασία που προβλέπεται από τον Νόµο, 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 
Εγκρίνει τις κατά τα ανωτέρω ενεργηθείσες χωριστά και µε φανερή  ψηφοφορία για το σύνολο 
των παρατάξεων του ∆.Σ. (κατά την Α΄ φάση) και µυστική ψηφοφορία (κατά την Β΄ φάση) 
εκλογές κατά την αυτή συνεδρίαση, στις οποίες εκλέχτηκαν από τα µέλη του για το χρονικό 
διάστηµα 7/9/2014-5/3/2017: 
 
 
   1.- Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Πάνος Γεώργιος του Ευαγγέλου από την 
παράταξη της πλειοψηφίας. 
   2.- Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Κοπελούσος Χρήστος του Νικολάου από 
την παράταξη της µείζονος µειοψηφίας. 
   3.- Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος του Νικολάου από την 
ελάσσονα µειοψηφία. 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   145/2014. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΣΑΣ 

πλειοψηφήσας Σύµβουλος 

του επιτυχόντος συνδυασµού 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

Καλαµπόκης  Ιωάννης 
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 
Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 
Παπαλουκά  Ευτυχία 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία 
Παπακώστας  Βασίλειος 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Αντωνόπουλος  ∆ηµήτριος 
Ρόκου  Χαρίκλεια 
Πάνος  Γεώργιος 
∆ούλος  Ορέστης 

Καλύβης  Γεώργιος 
Γαλαζούλα  Αλίκη 

Χαραµαρά  Γεωργία 
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου  Χριστίνα 
Γεωργαµλής  Λύσσανδρος 
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Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Κοπελούσος  Χρήστος 
Αράπογλου  Γεώργιος 
Πλάτανος  Ελευθέριος 
Κανταρέλης  ∆ηµήτριος 

Κόντος  Απόστολος 
Παπανικολάου  Νικόλαος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος 

Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία 
Κουτσάκης  Μιχαήλ 
Αγαγιώτου  Βασιλική 

Σιώρης  Νικόλαος 
Γκούµα  ∆ανάη-Εύα 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΣΑΣ 

πλειοψηφήσας Σύµβουλος 

του επιτυχόντος συνδυασµού 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ 

 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο                      

 

Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                   
   
Λεβαντή Εµµανολία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Όλες τις ∆ιευθύνσεις και τα Τµήµατα του ∆ήµου 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ∆ηµ. Σχέσεων 
- Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας 
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