
 

 
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 
6.1.2013, ηµέρα Κυριακή και ώρα 1 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ.1/2-1-2013 
έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 1/2013) του πλειοψηφήσαντος Συµβούλου 
του επιτυχόντος συνδυασµού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δηµοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο 
χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο 
∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα 
Καλλικράτης»). 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ “ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ»  : Eυτυχία (Έφη) Γαϊτανά, 
χήρα Γεωργίου Αποστολάκη . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΗΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ: Παντελής Χρ. Γρετζελιάς 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
 

23. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 1/2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 310/10-1-2013 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα Πρακτικά της από 6.1.2013 ειδικής 
Συνεδρίασης Νο. 1/2013 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
 
   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. εν τέλει αυτής 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 30 παρόντες 
και 3 απόντες, ως ακολούθως: 

                    

          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                               Βαλασσάς Βεργής 
Κότσιρας Παύλος                                                     Χωρινός Ζαχαρίας 
Παϊδας Αδαµάντιος                                                  Παπαλουκά Ευτυχία 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη  
Τάφας Ηλίας          
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
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Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                           
Παπανίκα Αικατερίνη   
Νικολόπουλος Φώτης 
Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
 
                                               
      
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

 
Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 
   Ο Προεδρεύων και Πλειοψηφήσας ∆ηµοτικός Σύµβουλος του επιτυχόντος 
Συνδυασµού, παρουσία των 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. 
 
Κατόπιν είπε τα εξής : 
 
Κυρίες και Κύριοι, 

       

1.- Ως γνωστόν σε όλους σας, τυγχάνω πρώτος σε σταυρούς ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
του επιτυχόντος συνδυασµού και παράλληλα λόγω των διαφωνιών µου που 
διαµεσολάβησαν µε τη ∆ιοίκηση αναφορικά µε την ασκούµενη ∆ηµοτική Πολιτική και 
όλα όσα µέχρι και σήµερα ακόµη συµβαίνουν και την εν συνεχεία διαφοροποίησή 
µου από αυτόν, τυγχάνω και Ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος . 

 

     2.- Σύµφωνα λοιπόν µε το υπ’ αρ. 45960/18.12.2012 έγγραφο της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και τα άρθρα 64 , παρ.1 και  
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74 του ν. 3852 / 2010 , τόσο ή Σύγκληση , όσο και η  Συνεδρίαση του σηµερινού 
∆ηµοτικού Συµβουλίου , καθώς και η Προεδρία της σηµερινής Ειδικής Συνεδρίασης 
για την εκλογή των µελών του Προεδρείου, γίνεται από τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο που 
κατά τεκµήριο απολαµβάνει της εµπιστοσύνης των ∆ηµοτών , µε σκοπό τη χωρίς 
προσκόµµατα συγκρότηση των ανωτέρω οργάνων προκειµένου να καταστεί δυνατή 
η λειτουργία τους προς άσκηση των απονεµηµένων σ’ αυτά αρµοδιοτήτων [ σχετική 
η υπ’ αρ. 234 / 2007 Γνωµ. του Ν.Σ.Κ. ]  . 

 

     3].- Η παρούσα επίσης συνεδρίαση του ∆.Σ. είναι µία και έχει τρία σκέλη λήψης  
αποφάσεων [ δηλαδή την εκλογή του Προεδρείου ∆.Σ., της  Οικονοµικής Επιτροπής 
και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ] και ο νοµοθέτης χρησιµοποιεί στις ανωτέρω 
διατάξεις, τον  όρο ‘’ συνδυασµοί  ‘’ και όχι τον όρο ‘’δηµοτικές παρατάξεις ‘’ [ 
βλέπετε σχετικά την υπ’ αρ. 244 / 2007 Γνωµ. του Ν.Σ.Κ. ] . 

 

     4].- Με βάση λοιπόν το άρθρο 64, παρ. 1 του ν. 3852 / 2010 και την εν λόγω 
γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. που σας προανέφερα, ο νοµοθέτης θέλησε να εξαρτά την 
άσκηση ειδικών καθηκόντων ενός συγκεκριµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου, δηλαδή 
αυτού που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερους ψήφους, µε την ένταξή του στον 
επιτυχόντα συνδυασµό, και όχι σε µία ∆ηµοτική Παράταξη, ορίζοντας, ρητά και ως 
αποδεικτικό στοιχείο του γεγονότος αυτού την δικαστική απόφαση ανακήρυξης των 
∆ηµοτικών Συµβούλων . 

 

     5].-  Έτσι λοιπόν , η Ανεξαρτητοποίησή µου , ως πρώτου σε ψήφους συµβούλου  

του επιτυχόντος συνδυασµού από την ∆ηµοτική Παράταξη µε την οποία εκλέχτηκα  , 
σύµφωνα και µε το παραπάνω έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και την σχετική 
Γνωµ. του Ν.Σ.Κ., δεν µου αποστερεί και το δικαίωµα της άσκησης των ειδικών 
καθηκόντων που µου απονέµονται από το νόµο κατά τις ανωτέρω διατάξεις , σχετικό 
άλλωστε και το υπ’ αρ. 64047 / 17-11-2008 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
 
   O Προεδρεύων – Πλειοψηφήσας ∆ηµοτικός Σύµβουλος, πριν την έναρξη της 
συζήτησης των θεµάτων της σηµερινής Ειδικής Συνεδρίασης -Ηµερήσιας ∆ιάταξης-, 
έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα παρακάτω δύο προκριµατικά ζητήµατα 
που αφορούν, αφενός µεν τον σηµερινό τόπο και χώρο της και των συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αφετέρου την δηµοσιότητα της σηµερινής ειδικής 
συνεδρίασης, για τα οποία και ζήτησε πριν ξεκινήσει η σχετική διαδικασία της 
κανονικής ηµερήσιας διάταξης, να συζητηθούν στο σώµα και  να ληφθούν από αυτό 
οι σχετικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
 
   Ειδικότερα ο Προεδρεύων εισηγούµενος επ’ αυτών ανέφερε ότι , 
 

Α’  ΤΟΠΟΣ – ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 
 
   1. Ως γνωστόν , το επί της Λεωφόρου ∆εκελείας 97 ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
(∆ηµαρχείο) όπου και η έδρα του Ενιαίου πλέον ∆ήµου µας , δεν διαθέτει ευρύ, 
επαρκή, κατάλληλο και αναγκαίο για τις µόνιµες-τακτικές Συνεδριάσεις του 33µελούς 
πλέον ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου χώρο,  γι’ αυτό και προτείνεται πριν την έναρξη 
της συζήτησης των θεµάτων ηµερήσιας ∆ιάταξης, να εγκριθεί από το Σώµα και να 
αποφασιστεί σχετικά, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 1 του 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/03 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της 
παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ως τόπος και χώρος της σηµερινής ειδικής  
συνεδρίασης η κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) , αυτός που  
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δηλαδή, σύµφωνα και µε την αριθ. 17/2012 απόφαση ∆.Σ. φιλοξενεί από Οκτώβριο 
έως Ιούνιο, τόσο το 33µελές Σώµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως επίσης και 
σηµαντικό αριθµό πολιτών, περί τους 100 και πλέον, που θέλουν να παρακολουθούν 
τις Συνεδριάσεις αυτού. 
 
   Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και µετά την ανταλλαγή χρήσιµων απόψεων 
ενέκρινε την εισήγηση του Προεδρεύοντος και , 
                                                      

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
   να γίνει,  η σηµερινή ειδική συνεδρίαση, , στον ως άνω τόπο και χώρο της 
κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας 
«Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), για όλους τους παραπάνω 
βάσιµους λόγους που εκτέθηκαν. 
 
 

Β’  ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  ΕΙ∆ΙΚΗΣ  ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ . 
 
   2. Παράλληλα ο Προεδρεύων-Πλειοψηφών ∆ηµοτικός Σύµβουλος έθεσε υπόψη 
του ∆.Σ. ότι , σύµφωνα µε το άρθρο 96 Κ∆∆ οι συνεδριάσεις του ∆.Σ., είναι 
δηµόσιες. Με την γνωµοδότηση 234 / 2007, όµως , του Ν.Σ.Κ. γίνεται δεκτό ότι οι 
συνεδριάσεις του άρθρου 92 Κ.∆.Κ. [ και ήδη άρθρου 64 Ν. 3852/2010 – περί 
εκλογής Προεδρείου - ] και 104 ∆ΚΚ [ και ήδη άρθρου 74 Ν. 3852 / 2010 – περί 
εκλογής οικονοµικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής - ] του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου αποτελούν εσωτερικό λειτουργικό θέµα του οικείου Ο.Τ.Α. , που 
αποβλέπει στη συγκρότηση των οργάνων αυτού, και εναπόκειται, εποµένως , στη 
διακριτική ευχέρεια των µελών  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για το εάν η συνεδρίαση 
θα είναι δηµόσια ή κλειστή . 
    
    Με αυτά τα δεδοµένα θέτω υπόψη του ∆.Σ. ότι  εναπόκειται να αποφασίσει για το 
θέµα της ∆ηµοσιότητας που πρέπει να λάβει η σηµερινή ειδική Συνεδρίαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου µας µε τα συγκεκριµένα θέµατα της Ηµερησίας ∆ιάταξης . 
   
   Κατόπιν όλων αυτών προτείνω στο σώµα να γίνει η σηµερινή ειδική συνεδρίαση 
µας, ανοιχτά και δηµόσια [ και όχι κλειστά ], για να µπορούν να την 
παρακολουθήσουν όλοι οι πολίτες και, ζήτησε από το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
 
   Μετά από εποικοδοµητικό διάλογο, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε την πρόταση 
του Προεδρεύοντος και  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
    Για την ∆ηµοσιότητα της σηµερινής ειδικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και της συζήτησης όλων  των θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης , να 
γίνει ανοιχτά και δηµόσια προς όλους ανεξαιρέτως τους ∆ηµότες-Πολίτες που 
προσήλθαν για να παρακολουθήσουν αυτήν. 
 
Επίσης ο Προεδρεύων ανακοίνωσε στο Σώµα την ορκωµοσία στις 3/1/2013 του κ. 
Ηλία Τάφα του Παντελή, ως νέου ∆ηµ. Συµβούλου στη θέση της παραιτηθείσης στις 
31/12/2012 ∆ηµ. Συµβούλου της πλειοψηφίας κας Ειρήνης Σιµιγδαλά. 
 
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων ανέγνωσε προς το Σώµα το αριθ. πρωτ. 67/3-1-2013 
έγγραφο του Γραφείου ∆ηµάρχου προς τον Πρόεδρο του ∆.Σ., το οποίο έχει ως εξής 
: 
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ΘΕΜΑ : Αποστολή Απόφασης ∆ιαγραφής ∆ηµοτικών Συµβούλων.  

 
 
 

   Σας κοινοποιούµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθ. πρωτ. 79943/49/31-12-2008 
Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών την αριθ. 1/31-12-2012 Απόφαση των 
µελών της δηµοτικής παράταξης «ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» (επιτυχόντος συνδυασµού) του 
∆ήµου µας που αφορά την διαγραφή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 
5 του Ν. 3852/10, των ∆ηµ. Συµβούλων κ.κ. Ζαχαρία Χωρινού, Ευτυχίας 
Παπαλουκά, Βασιλικής Αγαγιώτου και Παρασκευής Μαυράκη-Φίλου από µέλη της 
παράταξης και παρακαλούµε να την ανακοινώσετε ενώπιον του συνόλου των µελών 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

 

                                                    Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                              ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
 
 
 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ    Νέα Φιλαδέλφεια 31-12-2012 

«ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» 

   Απόσπασµα Πρακτικού 1/2012  

      της ∆ηµοτικής Παράταξης «ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» 

Αριθ. Απόφασης: 1/2012 

Σήµερα ∆ευτέρα, 31 ∆εκεµβρίου 2012, και ώρα 12.00µ.µ, συνεδρίασε στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα επί της οδού ∆εκελείας 97, στο γραφείο της ∆ηµάρχου Ευτυχίας Γαϊτανά 

–Αποστολάκη η ∆ηµοτική Παράταξη των ∆ηµοτικών Συµβούλων του Συνδυασµού 

«ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», µετά την αριθ. πρωτ. 14867/28-12-2012 έγγραφη πρόσκληση, 

κατά το άρθρο 66, παράγραφος  5  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄, 87/7-6-2010), για να 

αποφασίσει επί της  διαγραφής των µελών και ∆ηµοτικών Συµβούλων της ∆ηµοτικής 

Παράταξης «ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», ήτοι : 

 

1. Ζαχαρίας Χωρινός 

2. Ευτυχία Παπαλουκά 

3. Παρασκευή Μαυράκη – Φίλου 

4. Βασιλική Αγαγιώτου  
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Η πρόσκληση αυτή, επιδόθηκε και στους προαναφερόµενους τέσσερις συµβούλους, 

για να παραστούν, και να αποκρούσουν τους λόγους της παραποµπής τους για 

διαγραφή, έχοντες τα ίδια δικαιώµατα µε τους υπολοίπους συµβούλους της 

Παράταξης. Ουδείς εξ’ αυτών προσήλθε, ωστόσο  απέστειλαν το αριθ. Πρωτ. 

14988/31-12-2012 υπόµνηµα. 

Παρέστησαν δέκα (10) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της Πλειοψηφίας επί συνόλου 

δεκατεσσάρων (14) , ήτοι: 

1. Μπόβος Χαράλαµπος 

2. Κότσιρας Παύλος 

3. Παϊδας Αδαµάντιος 

4. Καβακοπούλου Αγανίκη 

5. Σιµιγδαλά Ειρήνη 

6. Κουτσάκης Μιχαήλ 

7. Παπανικολάου Νικόλαος 

8. Χατζηδάκη Μαρία 

9. Παπακώστας Γεώργιος 

10. Καραβίας Γεώργιος 

Η ∆ήµαρχος στην εισήγησή της ανέλυσε λεπτοµερέστατα τους λόγους της  

παραποµπής των ανωτέρω, κατέθεσε δε και γραπτά ντοκουµέντα, καθώς και λοιπά 

στοιχεία, όπως αποσπάσµατα από τοπικές εφηµερίδες, µε τοποθετήσεις των 

παραπεµποµένων στον τοπικό τύπο, που αποδεικνύουν την ανάρµοστη 

συµπεριφορά τους προς την ίδια προσωπικά και την Παράταξη που επέλεξε ο λαός 

να διοικήσει το ∆ήµο και ζήτησε τη διαγραφή των ως άνω. 

∆εδοµένου ότι, οι διαγραφέντες µε τις πράξεις τους, και την αντιδεοντολογική, 

απαράδεκτη, ανάρµοστη και προκλητική συµπεριφορά τους, προσπάθησαν επίµονα 

να πλήξουν τον θεσµό του ∆ηµάρχου, την ίδια προσωπικά, κάποιους από τους 

∆ηµοτικούς Συµβούλους της πλειοψηφίας και κατά συνέπεια τη ∆ηµοτική Αρχή και 

το Συνδυασµό, στον οποίο µέχρι σήµερα ανήκουν. 

∆εδοµένου ότι,  οι παραπεµφθέντες , κατά τη διάρκεια του έτους 2012, δεν ψήφισαν 

θέµατα που εισηγήθηκε η ∆ιοίκηση, µείζονος σηµασίας για τη λειτουργία του 

∆ήµου, µε αποτέλεσµα µε τη στάση τους αυτή να πλήξουν βαρύτατα την πολιτική  
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συνοχή και το κύρος της Παράταξης, στοχεύοντας µε την οµαδοποίησή τους και την 

συνολική συµπεριφορά τους, στην εξυπηρέτηση προσωπικών τους επιλογών, 

τακτικών και στρατηγικών και µόνο, δίχως αρχές και θέσεις πολιτικές, συνταχθέντες 

µε την τυφλή και χαοτική γραµµή της Αντιπολίτευσης, µε την οποία ταυτίστηκαν 

πολλές φορές. Έγινε µνεία ότι σε πολλές συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

ακόµα και σε αυτό της 30-12-2012 έγινε αναφορά από την κα Παπαλουκά ότι «εσείς 

είσαστε ∆ιοίκηση» , κάτι που αυταπόδεικτα αποδεικνύει ότι η ως άνω ∆ηµοτική 

Σύµβουλος θεωρούσε εαυτήν εκτός ∆ιοίκησης, ενώ έχει εκλεγεί µε το ψηφοδέλτιο 

της πλειοψηφούσας Παράταξης. 

Προς απόδειξη όλων των παραπάνω κατατίθενται εγγράφως οι παρακάτω 

συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορούν σε θέµατα µείζονος σηµασίας 

για την λειτουργία του ∆ήµου: 

 

 

 Συνεδρίαση 4/1/2012 

Θέµα: «Καθορισµός συντελεστών δηµοτικών τελών έτους 2012» (ΚΑΤΑ) 

  

 Συνεδρίαση 18/1/2012 

Θέµα: «Έγκριση προϋπολογισµού 2012» (ΚΑΤΑ – ΥΠΕΡ ΑΝΑΒΟΛΗΣ) 

 Συνεδρίαση 29/2/2012 

Θέµα: «Έγκριση προϋπολογισµού 2012» (ΚΑΤΑ και ΑΠΟΧΗ) 

 Συνεδρίαση 21/3/2012 

Θέµα: «Έγκριση προϋπολογισµού 2012» (ΚΑΤΑ) 

 Συνεδρίαση 25/4/2012 

Θέµα: «Συγκρότηση Επιτροπών προµηθειών» (ΚΑΤΑ και ΑΠΟΧΗ) 

Θέµα: «Πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» (ΑΠΟΧΗ και ΛΕΥΚΟ) 

 Συνεδρίαση 30/5/2012 

Θέµα: «Έγκριση προϋπολογισµού 2012 Ενιαίου Φορέα» (ΑΠΟΧΗ και ΛΕΥΚΟ) 

 Συνεδρίαση 27/6/2012 

Θέµα: «2η τροποποίηση προϋπολογισµού ∆ήµου» (ΚΑΤΑ) 

 Συνεδρίαση 30/7/2012 

Θέµα: «Απολογισµός Αθλητικού Οργανισµού ∆ήµου Ν. Φ.» (ΚΑΤΑ, ΑΠΟΧΗ και 

ΛΕΥΚΟ) 

Θέµα: «Απολογισµός Κέντρου Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Ν. Φ.» (ΚΑΤΑ, ΑΠΟΧΗ 

και ΛΕΥΚΟ) 

Θέµα: «Απολογισµός ΚΑΠΗ ∆ήµου Ν. Φ. « (ΚΑΤΑ, ΑΠΟΧΗ και ΛΕΥΚΟ) 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΕΦΣΩΗΓ-3ΝΓ



 

 

Θέµα: «Απολογισµός Π.Π.Ι.Ε.∆. ∆ήµου Ν. Φ.» (ΚΑΤΑ) 

Θέµα: «Ανασυγκρότηση ∆. Σ. ενιαίου Φορέα» (ΚΑΤΑ) 

 Συνεδρίαση 19/9/2012 

Θέµα: «Έγκριση των όρων δανείου για χρέη παρελθόντων ετών» (ΚΑΤΑ) 

Θέµα: «2η τροποποίηση προϋπολογισµού ∆ήµου» (ΚΑΤΑ) 

 Συνεδρίαση 15/11/2012 

Θέµα (εισαχθέν από την Αντιπολίτευση): «Καταγγελίες Αντιδηµάρχων» (ΥΠΕΡ) 

 Συνεδρίαση 17/12/2012 

Θέµα: «Έγκριση συντελεστών δηµοτικών τελών για πεζοδρόµια» (σύνταξη µε 

πρόταση της Αντιπολίτευσης για µείωση κατά 30%) 

Θέµα: «Έγκριση Προγράµµατος δια βίου µάθησης» (ΚΑΤΑ και ΛΕΥΚΟ) 

Θέµα: «Έγκριση συντελεστών δηµοτικών τελών για την Πρωτοµαγιά» (ΚΑΤΑ και 

ΑΠΟΧΗ) 

Θέµα: «Έγκριση συντελεστών δηµοτικών τελών για τη διαφήµιση» (ΚΑΤΑ και 

ΑΠΟΧΗ) 

Θέµα: «Έγκριση συντελεστών δηµοτικών τελών για την Καθαριότητα και τον 

ηλεκτροφωτισµό (ανταποδοτικά)» (ΚΑΤΑ και ΑΠΟΧΗ) 

 

Θέµα: «Έγκριση λήψης δανείου από οφειλές προηγούµενων ετών του ενιαίου 

Φορέα» (ΚΑΤΑ και ΑΠΟΧΗ) 

Θέµα «Έγκριση απολογισµού 3ου τριµήνου προϋπολογισµού του ∆ήµου, έτους 2012» 

(ΚΑΤΑ και ΑΠΟΧΗ) 

 Συνεδρίαση 30/12/2012 

Θέµα: «Έγκριση Προγράµµατος ∆ιά Βίου Μάθησης» (ΚΑΤΑ) 

Οι συνδηµότες µας ωστόσο γνωρίζουν την εξαίρετη προσπάθεια που καταβάλαµε τα 

δύο πρώτα χρόνια της θητείας µας, παρά τις αντίξοες συνθήκες που αντιµετωπίσαµε 

και αντιµετωπίζουµε καθηµερινά, όπως να συµµαζέψουµε το τεράστιο χρέος που 

κληρονοµήσαµε (7,5 εκ.) και κατανοούν τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που 

αντιµετωπίζει ο ∆ήµος µας µε τις περικοπές κατά 60% των πάσης φύσεως 

χρηµατικών εκταµιεύσεων από το Κράτος. 

Ως εκ τούτου, εµείς οι εναποµείναντες υποσχόµαστε στους συνδηµότες µας ότι, 

ενωµένοι σαν µία γροθιά, θα εξακολουθούµε µέχρι το τέλος της θητείας µας, µε 

πλήρη διαφάνεια, ισονοµία, απόλυτη καθαρότητα, τιµώντας την εµπιστοσύνη των 

συνδηµοτών µας να φέρουµε σε πέρας τα καθήκοντά µας, χωρίς να υποκύπτουµε σε 

εκβιαστικά διλήµµατα και απίστευτους λαϊκισµούς και διαστρεβλώσεις της αλήθειας. 
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Κατόπιν, έλαβαν το λόγο και τοποθετήθηκαν και οι δέκα παρόντες δηµοτικοί 

σύµβουλοι της Παράταξης της «ΝΕΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ», οι οποίοι  συµφώνησαν µε την 

εισήγηση της ∆ηµάρχου και κατέθεσαν τις απόψεις τους  , όπως αναλυτικά 

καταγράφονται στο αριθ. 1/2012 πρακτικό της Παράταξης. 

Στη συνέχεια η Επικεφαλής της Παράταξης «ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» και ∆ήµαρχος κα 

Ευτυχία Γαϊτανά – Αποστολάκη κάλεσε τα µέλη της Παράταξης όπως αποφασίσουν 

σχετικά. 

 

Ακολούθησε φανερή ονοµαστική ψηφοφορία. 

Τα µέλη της Παράταξης αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση της 

Επικεφαλής της Παράταξης και ∆ηµάρχου, και τις διατάξεις του άρθρου 66 

παρ. 5 Ν. 3852/10 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ  οµόφωνα 

Τη διαγραφή των τεσσάρων (4) µελών της Παράταξης και δηµοτικών 

Συµβούλων, ήτοι:  

1. Ζαχαρία Χωρινού 

2. Ευτυχίας Παπαλουκά 

3. Παρασκευής Μαυράκη – Φίλου 

4. Βασιλικής Αγαγιώτου 

Για τους αναλυτικούς αναφερόµενους στο σχετικό της παρούσας, λόγους. 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθµό 1/2012 

 

Η Επικεφαλής της ∆ηµοτικής Παράταξης               ΤΑ ΜΕΛΗ 

              «ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»     Χ. ΜΠΟΒΟΣ 

                 Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ 

    ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-ΓΑΪΤΑΝΑ   Α. ΠΑΙ∆ΑΣ  

        Χήρα Γεωργίου Αποστολάκη   Α.ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  

              Ε. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ  

        Μ.ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ 

Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

   Μ.ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ 

        Γ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 

        Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
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Στη συνέχεια η εκ των διαγραφεισών ∆ηµ. Συµβούλων της πλειοψηφίας κα 
Παρασκευή Φίλου-Μαυράκη κατέθεσε έγγραφο προς τον Προεδρεύοντα του ∆ηµ. 
Συµβουλίου, το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ. 263/9-1-2013 και έχει ως εξής :  
 
Προς  
Τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
κ. Παντελή Γρετζελιά, 
ως πλειοψηφούντος δηµοτικού συµβούλου  
και προεδρεύοντος των δηµαιρεσιών της σηµερινής συνεδρίασης 
 
Θέµα:  «Αίτηση – καταγγελία αναφορικά  
µε τη νοµιµότητα της σηµερινής διαδικασίας» 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
Σας κάνουµε γνωστό ότι η σηµερινή συνεδρίαση πάσχει νοµιµότητας στα εξής 
σηµεία: 

1. Ως γνωστόν, µας εστάλη έγγραφο µε αριθµό πρωτοκόλλου 14867/28-12-
2012 µε το οποίο µας καλούσε η κα ∆ήµαρχος στις 31/12/2012 και ώρα 12η 
µεσηµβρινή για διαγραφή µας από την παράταξη της «Νέας Προοπτικής», 
λίγες ηµέρες πριν τη διεξαγωγή των σηµερινών δηµαιρεσιών, προκειµένου να 
αποκλείσουν, ως µελών αυτής, τη συµµετοχή µας στην Α’ φάση των 
δηµαιρεσιών. 

2. Στις 31/12/2012 και ώρα 12 παρά 5’, καταθέσαµε στο γραφείο της κας 
∆ηµάρχου – όπου και θα γινόταν η σχετική συνεδρίαση των µελών της 
δηµοτικής παράταξης – το υπ’ αριθµ. πρωτ. 14988/31-12-2012 έγγραφό µας. 
Με το έγγραφο αυτό ζητούσαµε την αναβολή της σχετικής συνεδρίασης, 
επειδή µε την πρόσκληση που µας εστάλη δεν αναφέρονταν οι λόγοι για τους 
οποίους µας παρέπεµπαν προς διαγραφή και µάλιστα εν όψει της 
σοβαρότητας της σηµερινής συνεδρίασης. Το αίτηµά µας δεν ελήφθη υπόψη! 
∆υστυχώς όµως το πρωί της ίδιας ηµέρας (31 ∆εκεµβρίου 2012), κατατέθηκε 
µε αριθµό πρωτ. 14958, η υπό ηµεροµηνία 31 Ιανουαρίου 2012 
(προχρονολογηµένη κατά 1 χρόνο;!) παραίτηση της κας Ρένας Σιµιγδαλά, 
από δηµοτική σύµβουλος, η οποία ανήκε στην παράταξη της «Νέας 
Προοπτικής». Το αληθές του γεγονότος αποδεικνύεται από τη διαφορά των 
αριθµών πρωτοκόλλου, τόσο της αίτησης παραίτησης της κας Ρ. Σιµιγδαλά 
της ίδιας ηµέρας πρωί – πρωί (αρ. πρωτ. 14958/31-12-2012) όσο και της 
δικής µας αίτησης που κατατέθηκε µεταγενέστερα περί την 12η µεσηµβρινή 
και έχουν διαφορά 30 αριθµών στον αριθµ. πρωτοκόλλου. Με αυτό θέλουµε 
να πούµε ότι ενώ η κα Ρ. Σιµιγδαλά είχε παραιτηθεί από δηµοτικός 
σύµβουλος, εν τούτοις συµµετείχε στη συνεδρίαση όπως προκύπτει από την 
απόφαση διαγραφής µας που µας κοινοποιήθηκε την Παρασκευή 4/1/2013 το 
απόγευµα. 

 
κύριε Πρόεδρε, κύριοι σύµβουλοι, 
Σύµφωνα µε το άρθρο 66 παραγρ. 5 του Ν. 3852/2010, η απόφαση περί διαγραφής 
αποτελεί δήλωση βούλησης τυπική (δηλαδή γραπτή) και είναι «απευθυντέα», που 
σηµαίνει να περιβληθεί τον τύπο ιδιωτικού εγγράφου (άρα να φέρει τις ιδιόχειρες 
υπογραφές αυτών που παρευρέθησαν και αποφάσισα τη διαγραφή) σύµφωνα µε το  
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άρθρο 160 του Αστικού Κώδικα και συγχρόνως να απευθύνεται στο Προεδρείο του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και να περιέλθει στον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου. 
Επίσης, η απόφαση αυτή που απευθύνεται στο προεδρείο, πρωτοκολλείται στο δήµο 
και καταχωρείται στα πρακτικά της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Παράλληλα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί από πριν και στο Γενικό Γραµµατέα της 
Περιφέρειας. Ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου υποχρεούται να ενηµερώσει 
την ολοµέλεια του Σώµατος. 
κύριοι συνάδελφοι, 
Εάν δεν συντρέξουν οι παραπάνω προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος, δεν επέρχονται 
οι έννοµες συνέπειες της διαγραφής µας και κατά συνέπεια ο αποκλεισµός της 
συµµετοχής µας από τις σηµερινές δηµαιρεσίες έγινε κατά κατάχρηση δικαιώµατος, 
µεθοδευµένα και επί σκοπώ. 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, αντιλαµβάνεσθε ότι  όλες οι παραπάνω ενέργειες της 
κας ∆ηµάρχου, ως επικεφαλής της παράταξης και των 10 εναποµεινάντων σε αυτήν 
συµβούλων, έγιναν - όπως προαναφέραµε - επί σκοπώ αποκλεισµού µας από τις 
σηµερινές δηµαιρεσίες. 
Θέλουµε επίσης να σας ενηµερώσουµε ότι την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013, το 
απόγευµα, µας εστάλη µε δικαστικό κλητήρα η απόφαση περί διαγραφής µας για την 
οποία αξίζει να επισηµάνουµε τα εξής: 
Α)  Στη σελίδα 1 αναφέρει: «Η πρόσκληση αυτή επιδόθηκε και στους 4 
προαναφερόµενους συµβούλους για να παραστούν και να αποκρούσουν  τους 
λόγους της παραποµπής τους για διαγραφή, έχοντες τα ίδια δικαιώµατα µε τους 
υπόλοιπους συµβούλους της παράταξης. Ουδείς εξ αυτών προσήλθε, ωστόσο 
απέστειλαν το υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 14988/31-12-2012 υπόµνηµα». Με την 
αναφορά αυτή στην απόφασή τους - να αποκρούσουµε τους λόγους της 
παραποµπής µας - ψεύδονται, γιατί από την ίδια την πρόσκλησή τους, αποδεικνύεται 
χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, ότι δεν αναφέρεται κανένας λόγος που να µπορούσαµε 
να αποκρούσουµε! 
Β)  Στη σελ. 2 µας κατηγορούν, η ∆ήµαρχος και οι 10, ότι συνταχτήκαµε «…µε την 
τυφλή και χαοτική γραµµή της αντιπολίτευσης…» µε την οποία κατά τη γνώµη τους 
ταυτιστήκαµε πολλές φορές. Όπως αντιλαµβάνεστε, κύριοι συνάδελφοι όλων των 
παρατάξεων, διαγραφέντες και ανεξάρτητοι, η δήµαρχος και οι 10 δεν πιστεύουν στη 
θεσµική εκπροσώπηση της πόλης µέσω των παρατάξεων και της ελεύθερης 
βούλησης των αιρετών της,  

• όταν φέρναµε αντιρρήσεις στις αυξήσεις των δηµοτικών τελών,  
• όταν είχαµε αντιρρήσεις στην πληθώρα των ειδικών συµβούλων και 

συνεργατών στους πλασµατικούς προϋπολογισµούς,  
• στη σύναψη δανείων που τελικά δικαιωθήκαµε µε την πρότασή µας περί 

επιχορήγησης από το Κράτος,  
• µε τους τριµηνιαίους λογαριασµούς που ουδέποτε ισοσκελίζονταν, σύµφωνα 

µε το νόµο,  
• µε τις προµήθειες,  
• τη µεταφορά της Λαϊκής Αγοράς,  
• την Ε∆Ε της Πρωτοµαγιάς και πολλά άλλα,  
• όταν σε πολλά από αυτά, κάποιοι από τους 10 συµβούλους 

διαφοροποιήθηκαν και αυτοί, από τις προτάσεις της διοίκησης αλλά δεν 
διεγράφησαν από την παράταξη. Αντίθετα τους προσφέρονται σήµερα 
υψηλές θέσεις στη ∆ιοίκηση. 

Γ) Από την απόφαση που εστάλη και στους 4 για τη διαγραφή τους, προκύπτει 
επίσης αβίαστα ότι όλοι φερόµαστε να έχουµε υποπέσει στα ίδια παραπτώµατα και 
τούτο γιατί ήταν προειληµµένη και µεθοδευµένη η απόφαση των δέκα (10) να 
διαγραφούµε πριν ξεκινήσουν οι δηµαιρεσίες. 
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Κύριοι συνάδελφοι, 
Καλούµε το Σώµα και κάθε παράταξη χωριστά, να λάβει θέση εν όψει της σηµερινής 
σοβαρότητας της διαδικασίας εκλογής των νέων οργάνων, σε όλα αυτά τα 
ευτελιστικά φαινόµενα που πληγώνουν και καταρρακώνουν θεσµούς και το δηµοτικό 
µας συµβούλιο στο σύνολό του. 
Επίσης καλούµε το Σώµα πριν ξεκινήσουν οι σηµερινές διαδικασίες των δηµαιρεσιών, 
να λάβει απόφαση σχετική, προκειµένου να προστατεύσετε µε τη βούλησή σας, τη 
νοµιµότητα και τη µη αλλοίωση των αποτελεσµάτων, που µε αυτές τις ενέργειες 
τους, η δήµαρχος και οι 10 επιδιώκουν. 
Τέλος, παρακαλούµε κ. πρόεδρε, η παρούσα καταγγελία µε τα συνηµµένα σε αυτήν 
προαναφερόµενα έγγραφα να καταχωρηθεί και στα πρακτικά και στη σχετική 
απόφαση που θα εκδοθεί. Επίσης παρακαλούµε τα σχετικά έγγραφα που 
αναφέρουµε, να διανεµηθούν και στους επικεφαλής των παρατάξεων. 
 
Νέα Φιλαδέλφεια 6 Ιανουαρίου 2013 
 
Χωρινός Ζαχαρίας  
Παπαλουκά Ευτυχία  
Φίλου – Μαυράκη Παρασκευή 
Αγαγιώτου Βασιλική  
Συνηµµένα :  
 

1. Η αριθ. πρωτ. 14867/28-12-2012 Πρόσκληση σε συνεδρίαση της ∆ηµοτικής 
παράταξης « Νέα Προοπτική» για διαγραφή µελών. 

2. Το  αριθ. πρωτ. 14988/31-12-2012 υπόµνηµα των τεσσάρων διαγραφέντων 
µελών. 

3. Η αριθ.πρωτ. 14958/31-12-2012 υποβολή  παραίτησης της ∆ηµ. Συµβούλου 
της πλειοψηφίας κας Ειρήνης Σιµιγδαλά. 
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ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση σε συνεδρίαση  
 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 31/12/2012, ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 12.00µ, στο ∆ηµαρχείο οδός  ∆εκελείας 97 Νέα Φιλαδέλφεια, Γραφείο 
∆ηµάρχου, (3ος όροφος), σε συνεδρίαση των µελών της ∆ηµοτικής παράταξης « Νέα 
Προοπτική» (επιτυχών συνδυασµός) , δυνάµει  
1) του άρθ.66 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) 
2) της αριθµ. 1029/2010 Απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 
3) της αριθµ. 1165/2010 όµοιας, µε θέµα: 
∆ιαγραφή των µελών και ∆ηµοτικών Συµβούλων κκ.  
κκ. Χωρινού Ζαχαρία, Ευτυχίας Παπαλουκά, Βασιλικής Αγαγιώτου και Παρασκευής 
Φίλου-Μαυράκη από την ∆ηµοτική Παράταξη  «Νέα Προοπτική» (επιτυχών 
συνδυασµός). 
 
  
Ακριβές αντίγραφο 
 Η Υπεύθυνη ∆ιεκ/σεως                                Η  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 
                                                                                           ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  
ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 
                                                                                                      «ΝΕΑ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» 
 Αρχείου & Πρωτοκόλλου                                            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ  -  
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
 
ΑΒΡΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
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Νέα Φιλαδέλφεια, 31 Ιανουαρίου 2012 
 

ΠΡΟΣ : Την κα ∆ήµαρχο Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
κ. Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ : Υποβολή παραίτησης 
 
 

Αγαπητή ∆ήµαρχε, µετά από 2 χρόνια από την ανάληψη της ∆ιοίκησης του ∆ήµου από την 
παράταξη που ανήκουµε και  µετά από ώριµη σκέψη, αποφάσισα να παραιτηθώ από δηµοτική 
σύµβουλος. 
Αποφάσισα να αποχωρήσω, στην παρούσα φάση, για λόγους τους οποίους έχουµε συζητήσει κατά 
το παρελθόν. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη συνεργασία και την εµπιστοσύνη την οποία 
έδειξες στο πρόσωπό µου. Για το υπόλοιπο της θητείας σου, θα ευχηθώ καλή συνέχεια µε την 
προσδοκία το καλύτερο για την πόλη µας. Καλή κι ευτυχισµένη χρονιά. 
 
 
                                                                             Με εκτίµηση, Ρένα Ν.Σιµιγδαλά 

 
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων προχώρησε στη διαδικασία εκλογής του Προεδρείου του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου : 
 
 
 
ΘΕΜΑ . ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 
   ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ [ Προέδρου –Αντιπροέδρου –Γραµµατέα  Άρθρου 64 ν. 3852] 

 
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και την αριθ. 
71351/41/14-12-2010 ερµηνευτική εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ.Η.∆. το νέο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που 
προήλθε από τις εκλογές της 7ης Νοεµβρίου 2010 (και τις επαναληπτικές της 14ης/11/2010), 
δυνάµει της αριθ. 1165/2010 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της 
διορθωτικής αυτής αριθ. 1235/10 του ιδίου ∆ικαστηρίου, συνέρχεται σήµερα ύστερα από 
πρόσκληση του Συµβούλου του επιτυχόντος Συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες 
ψήφους κ. Παντελή Χρ.Γρετζελιά (αριθ. πρωτ.  45690/18-12-2012 έγγραφο του Υπ.Εσωτερικών), 
για την εκλογή µε µυστική ψηφοφορία του Προεδρείου του, ήτοι του Προέδρου, Αντιπροέδρου και 
Γραµµατέα αυτού για το χρονικό διάστηµα 1/1/2013-31/8/2014. 
 
    
 
Στη σηµερινή δηµόσια ειδική συνεδρίαση, στην οποία προεδρεύει ο Σύµβουλος που το συγκάλεσε, 
κ. Παντελής Γρετζελιάς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εκλέγει ανάµεσα στα µέλη του, χωριστά και µε 
µυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραµµατέα του.  
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Ο Πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασµό, ο Αντιπρόεδρος από τη µείζονα 
παράταξη της µειοψηφίας και ο Γραµµατέας από τις λοιπές παρατάξεις της 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 την 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 λοιπών παρατάξεων της 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. 
 
Οµόφωνα αποφασίζεται από τις παρατάξεις της πλειοψηφίας και της µείζονος µειοψηφίας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου η ψηφοφορία για την ανάδειξη των υποψηφίων για τα αξιώµατα του 
Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ∆.Σ. αντιστοίχως να είναι φανερή, ενώ από το σύνολο των 
παρατάξεων της ελάσσονος µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η ψηφοφορία για την ανάδειξη 
του υποψηφίου για το αξίωµα του Γραµµατέα του ∆.Σ. να είναι µυστική. 
 
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 οργάνου.  
 
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. 
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Οµόφωνα προτείνονται και εγκρίνονται από το Σώµα ως ψηφολέκτες οι  κ.κ. Τάφας Ηλίας από την 
πλειοψηφία και Γκούµα ∆ανάη-Εύα από τη ελάσσονα µειοψηφία. 
 
 
Α΄ ΦΑΣΗ : ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 
 

1. ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
Η κα ∆ήµαρχος ανακοίνωσε ότι από την παράταξη της πλειοψηφίας προτείνεται για το αξίωµα του 
Προέδρου του ∆.Σ. ο κ. Παπακώστας Γεώργιος του Ευθυµίου. 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:  ∆έκα (10)      
Έλαβαν :  
 
Ο κ  Παπακώστας Γεώργιος ψήφους δέκα (10)         Λευκά :µηδέν (0) 
 
Άρα µε την πρώτη ψηφοφορία εκλέγεται ως υποψήφιος της πλειοψηφίας για το αξίωµα του 
Προέδρου του ∆.Σ. ο κ. Παπακώστας Γεώργιος του Ευθυµίου, ο οποίος έλαβε δέκα (10) ψήφους, 
ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των δέκα (10) µελών της πλειοψηφίας. 
 
 
Κατά τον ίδιο τρόπο θα ακολουθήσει η διαδικασία εκλογής των υποψηφίων για τα αξιώµατα του 
Αντιπροέδρου και του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
 

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:  Πέντε  (5)      
       
Έλαβαν :  
Ο κ  Κοπελούσος Χρήστος ψήφους πέντε (5).       Λευκά :µηδέν (0) 
 
 
Κατά συνέπεια υποψήφιος της µείζονος µειοψηφίας για το αξίωµα του Αντιπροέδρου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου εκλέγεται µε την πρώτη ψηφοφορία ο κ. Κοπελούσος Χρήστος του 
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Νικολάου, ο οποίος έλαβε πέντε  (5) ψήφους, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
πέντε (5) µελών της µείζονος µειοψηφίας. 
 

3. ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ.     
 
Προτείνεται από τον επικεφαλής της πρώτης σε αριθµό ∆ηµ. Συµβούλων παράταξης της 
ελάσσονος µειοψηφίας («ΟΡΑΜΑ ΠΟΛΗΣ») 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. 
               
Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι των παρατάξεων της ελάσσονος µειοψηφίας του ∆.Σ. απεσύρθησαν σε 
ιδιαίτερο χώρο και διενήργησαν µυστική ψηφοφορία µεταξύ τους για την ανάδειξη του υποψηφίου 
Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ακολούθως ανακοίνωσαν στον Προεδρεύοντα το 
αποτέλεσµα της ψηφοφορίας. 
 
Α΄ Ψηφοφορία 
………………………………………………………………………………………………………… 
        
 
 
Ψήφισαν:  Επτά (7)   
Έλαβαν : Πλάτανος Ελευθέριος  ψήφους πέντε (5)   Λευκά : δύο (2)  
 
 
Κατά συνέπεια υποψήφιος όλων των παρατάξεων της ελάσσονος µειοψηφίας για το αξίωµα του 
Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εκλέγεται µε την πρώτη ψηφοφορία ο κ. Ελευθέριος 
Πλάτανος του Νικολάου, ο οποίος έλαβε πέντε (5) ψήφους, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των οκτώ (8) 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 :  
 
 
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. 
Παπακώστας Γεώργιος του Ευθυµίου. 
 
∆ιενεργείται µυστική ψηφοφορία 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Α΄ Ψηφοφορία  
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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 
(30),  δηλαδή όσα και τα µέλη του ∆.Σ. που παραβρέθηκαν και ψήφισαν. 
 
Έλαβαν :  
 
Ο κ. Παπακώστας Γεώργιος του Ευθυµίου  ψήφους δεκαεπτά  (17)   
Λευκά : ∆εκατρία (13). 
 
Άρα µε την πρώτη ψηφοφορία εκλέγεται Πρόεδρος του ∆.Σ. ο κ. Παπακώστας Γεώργιος του 
Ευθυµίου , ο οποίος έλαβε δεκαεπτά (17) ψήφους, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των 33 µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Υπήρξαν επίσης και δεκατρία (13) λευκά. 
 
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 
(30),  δηλαδή όσα και τα µέλη του ∆.Σ. που παραβρέθηκαν και ψήφισαν. 
 
Έλαβαν :  
 
Ο κ. Κοπελούσος Χρήστος του Νικολάου ψήφους είκοσι τέσσερις (24). 
Λευκά : τέσσερα (4). 
Άκυρα : δύο (2). 
 
 
Άρα µε την πρώτη ψηφοφορία εκλέγεται Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. ο κ. Κοπελούσος Χρήστος του 
Νικολάου, ο οποίος έλαβε είκοσι τέσσερις (24) 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 
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………………………………………………………………………………………………………. 
 
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 
(30),  δηλαδή όσα και τα µέλη του ∆.Σ. που παραβρέθηκαν και ψήφισαν. 
 
 
Έλαβαν :  
 
Ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος του Νικολάου ψήφους δεκαεννέα (19). 
Λευκά : επτά (7). 
Άκυρα : τέσσερα (4). 
 
Άρα µε την πρώτη ψηφοφορία εκλέγεται Γραµµατέας του ∆.Σ. ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος, ο οποίος 
έλαβε δεκαεννέα  (19) ψήφους, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 33 µελών του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Υπήρξαν επίσης επτά (7) λευκά και τέσσερα (4) 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. 
 
 
 
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. 
71351/41/14-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Π.Η.∆. και το γεγονός ότι τηρήθηκε  η διαδικασία που 
προβλέπεται από τον Νόµο, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 
Εγκρίνει τις κατά τα ανωτέρω ενεργηθείσες χωριστά και µε φανερή για τις παρατάξεις της 
πλειοψηφίας και µείζονος µειοψηφίας και µυστική για το σύνολο των παρατάξεων της ελάσσονος 
µειοψηφίας  (κατά την Α΄ φάση) και µυστική (κατά την Β΄ φάση) ψηφοφορία εκλογές κατά την 
αυτή συνεδρίαση, στις οποίες εκλέχτηκαν από τα µέλη του για το χρονικό διάστηµα 6/1/2013-
31/8/2014: 
 
 
   1.- Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Παπακώστας Γεώργιος του Ευθυµίου. 
   2.- Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Κοπελούσος Χρήστος του Νικολάου. 
   3.- Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος του Νικολάου. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   1/2013. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΣΑΣ 

πλειοψηφήσας Σύµβουλος 

του επιτυχόντος συνδυασµού 

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Τάφας Ηλίας 
Κουτσάκης Μιχαήλ 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Παπανίκα Αικατερίνη 
Νικολόπουλος Φώτης 

Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΣΑΣ 

πλειοψηφήσας Σύµβουλος 

του επιτυχόντος συνδυασµού 

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 

 
 
Ακριβές Αντίγραφο                      

 

Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                   
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Όλες τις ∆ιευθύνσεις του ∆ήµου 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Γραφείο Τύπου & ∆ηµ. Σχέσεων 
- Νοµική Υπηρεσία 
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