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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 02.01.2011 1ης 
Ειδικής Δημόσιας Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνας 
 

 
 
 
Θ Ε Μ Α T A: 
[α] Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα) 
με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010  
 
[β] Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το 
άρθρο 74 του ν. 3852 / 2010 και  
 
[γ] Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  σύμφωνα με 
το άρθρο 74 του ν. 3852 / 2010   
 
 
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας συνήλθε σε 1η ειδική δημόσια Συνεδρίαση 
μετά τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές της 07.11.2010 και των επαναληπτικών της 14.11.2010, 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας που στ εγάζεται επί της 
οδού Νικολάου Τρυπιά 45, σήμερα στις 02.01.2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα 
από την υπ΄αριθμ. πρωτ. 15117/27.12.2010 έγγραφη πρόσκληση του Προεδρεύοντος και 
Πλειοψηφήσαντος Συμβούλου του επιτυχόντος Συνδυασμού κ. Παντελή Γρετζελιά του Χρήστου, η 
οποία επιδόθηκε νομότυπα στη Δήμαρχο κα Ευτυχία Γαιτανά –Αποστολάκη και σε όλα τα 
νεοεκλεγέντα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου “ Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας”, τα οποία 
εξελέγησαν κατά τις ως άνω δημοτικές εκλογές και των οποίων η ανακήρυξη έγινε δυνάμει της 
υπ΄αριθμ. 1165/2010 Αποφάσεως-Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς επίσης και της εν συνεχεία αυτής υπ΄αριθμ. 1235/2010 διορθωτικής 
Αποφάσεως-Διαδικασία άρθρων 739-780 K. Πολ. Δ. του ιδίου Δικαστηρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 
92 και 95 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (N. 3463/2006) καθώς και με το άρθρο 67  του Ν. 
3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) , η οποία πρόσκληση δημοσιεύτηκε και στην ιστοσελίδα 
του Δήμου . 



ΔΗΜΑΡΧΟΣ “ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ»  : Eυτυχία (Έφη) Γαϊτανά, χήρα 
Γεωργίου Αποστολάκη . 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΗΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ: Παντελής Χρ. Γρετζελιάς 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
1. Γρετζελιάς Παντελής 12. Λαζαρίδης Πέτρος 23. Γραμμένος Σπυρίδων 
2. Κανταρέλης Δημήτριος 13. Κουτσάκης Μιχαήλ 24. Κοσκολέτος Σωτήριος 
3. Μπόβος Χαράλαμπος 14. Αγαγιώτου Βασιλική 

(Βάσω) 
25. Κοπελούσος Χρήστος 

4. Παπανίκα Αικατερίνη 
(Καίτη) 

15. Παπανικολάου Νικόλαος 26. Κόντος Σταύρος 

5. Kότσιρας Παύλος 16. Μαυράκη - Φίλου  
     Παρασκευή (Βούλα) 

27. Κοσμά Σταυρούλα (Ρούλα) 

6. Παϊδας Αδαμάντιος (Άκης) 17. Καλόστος Ιερόθεος 28. Γεωργαμλής Λύσσανδρος 
7. Χωρινός Ζαχαρίας 18. Παπακώστας Γεώργιος 29. Πλάτανος Ελευθέριος 
8. Καβακοπούλου-
Σταματιάδου Αγανίκη (Νίκη) 

19. Καραβίας Γεώργιος 30. Βαλασσάς Βεργής 

9. Σιμιγδαλά Ειρήνη (Ρένα) 20. Δημακόπουλος Χρήστος 31. Γκούμα Δανάη-Εύα 
10. Νικολόπουλος Φώτιος 21.  Τομπούλογλου – Λεωνιδό- 

      πουλος Χαράλαμπος 
32. Πολίτης Σταύρος 

11. Παπαλουκά Ευτυχία 22. Τομπούλογλου Ιωάννης 33. Μάλλιος Κλεομένης-
Αθανάσιος 

 
 
Η Δήμαρχος και όλοι οι παραπάνω Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου ‘’ Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνας ‘’ προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 15117/27.12.2010 έγγραφη πρόσκληση 
του Προεδρεύοντος και Πλειοψηφήσαντος Συμβούλου του επιτυχόντος Συνδυασμού κ. Παντελή 
Γρεντζελιά του Χρήστου, η οποία επιδόθηκε νομότυπα τόσο στη Δήμαρχο, όσο και σε όλα τα 
νεοεκλεγέντα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 92 
και 95 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (N. 3463/2006) καθώς και του άρθρου 67 παρ. 4  του 
Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου . 
 
Οι απουσιάζοντες, παρότι προσκλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα με την παραπάνω πρόσκληση 
του Προεδρεύοντος και Πλειοψηφήσαντος Συμβούλου του επιτυχόντος Συνδυασμού, δεν 
παρέστησαν στην ως άνω Συνεδρίαση. 
 
   Ο Προεδρεύων –Πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος με την έναρξη της σημερινής ειδικής 
συνεδρίασης ανέθεσε τα καθήκοντα του Eιδικού Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου σε μία 
από τις υπαλλήλους του Δήμου, 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 Ειδική Γραμματέα της σημερινής ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου, την υπάλληλο του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, κα Πετρούλα Τομπούλογλου 
του Προδρόμου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 
 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρα 96, 97, 100 του Κ.Δ.Κ. Ν. 3463/1006), 
δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών, ήταν :  
 



 
   Παρούσα η ΔΗΜΑΡΧΟΣ:     EYTYXIA (ΕΦΗ) ΓΑΪΤΑΝΑ χήρα Γεωργίου Αποστολάκη και  
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ                               1. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ          
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
12. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
14. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
15. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
16. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
17. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
18. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
19. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ-ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
29. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
30. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
31. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
32. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
 
   Ο Προεδρεύων και Πλειοψηφήσας Δημοτικός Σύμβουλος του επιτυχόντος Συνδυασμού, 
παρουσία των μελών, κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης με θέματα της Ημερησίας 
Διάταξης τα προαναφερθέντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3852/2010 και ειδικότερα στα 
άρθρα 64 παρ. 2 [ για την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου –Πρόεδρο – 
Αντιπρόεδρο και Γραμματέας  αυτού ] και 74 του ιδίου νόμου για την εκλογή, τόσο της 
Οικονομικής Επιτροπής, όσο και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  . 
 
 
  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
  Ύστερα από την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου που μόλις έγινε και τη 
συγκρότησή του σε σώμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 74 του Ν. 3852/10 



(«Καλλικράτης») και την αριθ. 71351/41/14-12-2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ.Η.Δ. 
το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του στην ίδια συνεδρίαση και με μυστική 
ψηφοφορία τα μέλη πρώτα της Οικονομικής Επιτροπής και στη συνέχεια της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου.     
                                                  
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας θα αποτελείται από τον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που 
έχει ορίσει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο και από οκτώ μέλη δεδομένου ότι το Δημοτικό μας 
Συμβούλιο απαρτίζεται από 33 μέλη.  
Βάσει του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν. 3852/10 τα πέντε (5) μέλη προέρχονται από την πλειοψηφία 
και τα άλλα τρία (3) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκλέγονται από όλες τις δημοτικές 
παρατάξεις της μειοψηφίας. 
 
Διευκρινίζουμε ότι δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος ψηφίζει υποψήφιους ισάριθμους με τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Εκλέγονται από την πλειοψηφία και την μειοψηφία, αντίστοιχα, όσοι λάβουν την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων.  
Η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για τις θέσεις για τις οποίες δεν επιτυγχάνεται απόλυτη 
πλειοψηφία. Αν δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία και στην δεύτερη ψηφοφορία, γίνεται 
τρίτη ψηφοφορία, οπότε εκλέγονται όσοι λάβουν την σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν σε 
οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην 
ίδια συνεδρίαση.  
Στην ίδια συνεδρίαση και με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται και πέντε αναπληρωματικά μέλη, εκ των 
οποίων τρία από την πλειοψηφία και δύο από το σύνολο της μειοψηφίας, για την αναπλήρωση των 
αντίστοιχων τακτικών μελών. 
 
Τα μέλη που προέρχονται από την μειοψηφία υποδεικνύονται από την ίδια την μειοψηφία, μετά 
από εκλογή που διενεργείται μεταξύ όλων των μελών της. Επομένως η εκλογή για την ανάδειξη 
των υποψηφίων της μειοψηφίας προηγείται της διαδικασίας που ακολουθείται για την εκλογή όλων 
των μελών της Ο.Ε. από το σύνολο των μελών του Δ.Σ. Έτσι πρώτα θα εκλέξει η μειοψηφία τους 
υποψήφιους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους που της αναλογούν. Αν από τους 
επιλαχόντες συνδυασμούς δεν υπάρξει υποψήφιος, τότε στη θέση τους εκλέγονται σύμβουλοι από 
τον συνδυασμό της πλειοψηφίας. 
 
Ομόφωνα αποφασίζεται από όλες τις παρατάξεις της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου η 
ψηφοφορία για την ανάδειξη των υποψηφίων της μειοψηφίας για τα τακτικά και αναπληρωματικά 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να είναι φανερή. 
 
Επίσης η πλειοψηφία θα πρέπει να υποδείξει τουλάχιστον πέντε υποψηφίους για τακτικά μέλη της 
Ο.Ε. καθώς και τρεις υποψηφίους για αναπληρωματικά μέλη αυτής, οι οποίοι και θα πρέπει να 
δηλώσουν την αποδοχή ή μη της υποψηφιότητάς τους, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται από τον 
Νόμο σχετική διαδικασία εκλογής τους με ψηφοφορία.     
 
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εκλογή όλων των μελών της Ο.Ε. από το σύνολο των συμβούλων 
του Δ.Σ. Σημειωτέον ότι αν κάποιο μέλος του Δ.Σ. αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται 
ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές 
ψήφοι. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιοδήποτε λόγο η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την 
επόμενη Κυριακή και εφαρμόζεται αναλόγως η ίδια διαδικασία. 
 
Ορίζονται ψηφολέκτες οι κ.κ. Παπαλουκά Ευτυχία. και Κοσκολέτος Σωτήριος. 
 



 
1.  ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 
 
Παρακαλώ να υποβληθούν οι υποψηφιότητες από τους ενδιαφερόμενους ή σε περίπτωση που 
προτείνονται να δηλώσουν εάν αποδέχονται. 
 
Οι τέσσερις  παρατάξεις της μειοψηφίας καλούνται να εκλέξουν τρία συνολικά υποψήφιους για 
τακτικά μέλη της Ο.Ε. 
 
Θέτουν υποψηφιότητα για τακτικά μέλη της Ο.Ε. οι κ.κ. Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαμπος του Λαζάρου, Κόντος Σταύρος του Αργυρίου και Βαλασσάς Βεργής του 
Κωνσταντίνου. 
 
Διενεργείται φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών όλων των παρατάξεων της μειοψηφίας για την 
ανάδειξη των υποψηφίων για τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
 
Κατά την πρώτη ψηφοφορία έλαβαν: 
       
1) Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος    ψήφους οκτώ (8)    Λευκά: τέσσερα (4) 
2) Κόντος Σταύρος                                                  ψήφους οκτώ (8)    Λευκά : τέσσερα (4) 
3) Βαλασσάς Βεργής                                               ψήφους ένδεκα (11)  Λευκά : ένα  (1). 
 
Άρα κατά την πρώτη ψηφοφορία εκλέγονται υποψήφιοι του συνόλου της μειοψηφίας για τακτικά 
μέλη της Ο.Ε. οι κ.κ. 1) Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος του Λαζάρου, 2) Κόντος 
Σταύρος του Αργυρίου και 3) Βαλασσάς Βεργής του Κωνσταντίνου, οι οποίοι έλαβαν αντιστοίχως 
οκτώ (8), οκτώ (8) και ένδεκα (11) ψήφους, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών 
των παρατάξεων της μειοψηφίας.  
 
 
2.  ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Δ.Ε. 
 
Τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι των παρατάξεων της μειοψηφίας θα ακολουθήσουμε την ίδια 
διαδικασία για την ανάδειξη των υποψηφίων αναπληρωματικών μελών της μειοψηφίας για την 
Ο.Ε. 
 
Οι τέσσερις  παρατάξεις της μειοψηφίας καλούνται να εκλέξουν δύο συνολικά υποψήφιους για 
αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε. 
 
Παρακαλώ να υποβληθούν οι υποψηφιότητες από τους ενδιαφερόμενους ή σε περίπτωση που 
προτείνονται να δηλώσουν εάν αποδέχονται. 
 
Θέτουν υποψηφιότητα για αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε. οι κ.κ. Τομπούλογλου Ιωάννης του 
Λαζάρου και Πλάτανος Ελευθέριος του Νικολάου. 
 
Διενεργείται φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών όλων των παρατάξεων της μειοψηφίας για την 
ανάδειξη των υποψηφίων για αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
 
Κατά την πρώτη ψηφοφορία έλαβαν: 
       
1) Τομπούλογλου Ιωάννης    ψήφους οκτώ (8)   Λευκά: τέσσερα (4) 



2) Πλάτανος Ελευθέριος ψήφους οκτώ (8)    Λευκά : τέσσερα (4) 
 
Άρα κατά την πρώτη ψηφοφορία εκλέγονται υποψήφιοι του συνόλου της μειοψηφίας για 
αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε. οι κ.κ. 1)  Τομπούλογλου Ιωάννης του Λαζάρου και 2) Πλάτανος 
Ελευθέριος του Νικολάου, οι οποίοι έλαβαν έκαστος οκτώ (8) ψήφους ήτοι την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών των παρατάξεων της μειοψηφίας.  
 
 
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Ο.Ε. 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Καλείται η πλειοψηφία όπως υποδείξει τουλάχιστον πέντε υποψηφίους για τακτικά μέλη της Ο.Ε. 
και τρεις υποψηφίους για αναπληρωματικά μέλη αυτής. 
 
Θέτουν υποψηφιότητα για τακτικά μέλη της Ο.Ε. οι κ.κ. 1) Καραβίας Γεώργιος του Ανδρέα 2) 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή του Κων/νου 3) Νικολόπουλος Φώτιος του Σωτηρίου 4) Σιμιγδαλά 
Ειρήνη του Νικολάου και 5) Παπαλουκά Ευτυχία του Χαραλάμπους και για αναπληρωματικά μέλη 
αυτής  οι κ.κ. 1) Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη του Κωνσταντίνου 2) Λαζαρίδης Πέτρος 
του Γεωργίου και  3) Δημακόπουλος Χρήστος του Αποστόλου. 
 
 
3.  ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου θα προχωρήσουμε στην εκλογή 
με μυστική ψηφοφορία των οκτώ τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής (πέντε  από την 
πλειοψηφία και τρεις από την μειοψηφία) από τους ήδη εκλεγέντες εκ μέρους της μειοψηφίας και 
τους υποδειχθέντες εκ μέρους της πλειοψηφίας. 
 
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 
δύο (32),  δηλαδή όσα και τα μέλη του Δ.Σ. που παραβρέθηκαν και ψήφισαν. 
 
Κατά την πρώτη ψηφοφορία έλαβαν: 
       
1)   Καραβίας Γεώργιος                   ψήφους είκοσι οκτώ  (28)       (από πλειοψηφία) 
2)  Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή     ψήφους είκοσι οκτώ (28)     (από πλειοψηφία) 
3)  Νικολόπουλος Φώτιος                ψήφους είκοσι οκτώ (28)     (από πλειοψηφία) 
4)  Σιμιγδαλά Ειρήνη                       ψήφους είκοσι οκτώ (28)     (από πλειοψηφία) 
5)  Παπαλουκά Ευτυχία                    ψήφους είκοσι οκτώ (28)     (από πλειοψηφία) 
6)  Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος     ψήφους είκοσι επτά (27)     (από μειοψηφία) 
7)  Κόντος Σταύρος                            ψήφους είκοσι επτά (27)     (από μειοψηφία) 
8)  Βαλασσάς Βεργής                         ψήφους τριάντα μία (31)           (από μειοψηφία) 
 
     Λευκά : Ένα (1)  
 
Άρα με την πρώτη ψηφοφορία εκλέγονται ως τακτικά μέλη της Ο.Ε. :  
 
Α) Από την παράταξη της πλειοψηφίας οι κ.κ., 1) Καραβίας Γεώργιος του Ανδρέα 2) Μαυράκη-
Φίλου Παρασκευή του Κων/νου 3) Νικολόπουλος Φώτιος του Σωτηρίου 4) Σιμιγδαλά Ειρήνη του 
Νικολάου και 5) Παπαλουκά Ευτυχία του Χαραλάμπους, οι οποίοι έλαβαν είκοσι οκτώ (28) 
ψήφους έκαστος, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 



 
Β) Από το σύνολο της μειοψηφίας οι κ.κ., 1) Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος του 
Λαζάρου, 2) Κόντος Σταύρος του Αργυρίου και 3) Βαλασσάς Βεργής του Κωνσταντίνου, οι οποίοι 
έλαβαν είκοσι επτά (27) ψήφους οι δύο πρώτοι και τριάντα μία (31) ψήφους ο τρίτος, ήτοι την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
 
4.  ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου θα προχωρήσουμε με τον ίδιο 
τρόπο στην εκλογή με μυστική ψηφοφορία των πέντε αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής (τρεις  από την πλειοψηφία και δύο από την μειοψηφία) από τους ήδη εκλεγέντες εκ 
μέρους της μειοψηφίας και τους υποδειχθέντες εκ μέρους της πλειοψηφίας, ήτοι: 
 
α) Από την πλειοψηφία προτείνονται οι κ.κ. 1) Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη του 
Κωνσταντίνου 2) Λαζαρίδης Πέτρος του Γεωργίου και  3) Δημακόπουλος Χρήστος του 
Αποστόλου, οι οποίοι αποδέχτηκαν την υποψηφιότητά τους. 
 
β) Από την μειοψηφία εκλέχτηκαν και προτείνονται οι κ.κ. 1) Τομπούλογλου Ιωάννης του 
Λαζάρου και 2) Πλάτανος Ελευθέριος του Νικολάου. 
 
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 
δύο (32), δηλαδή όσα και τα μέλη του Δ.Σ. που παραβρέθηκαν και ψήφισαν. 
 
 
Κατά την πρώτη ψηφοφορία έλαβαν: 
 
1)  Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη     ψήφους  είκοσι οκτώ (28)  (από πλειοψηφία) 
2)  Λαζαρίδης Πέτρος                                     ψήφους είκοσι οκτώ (28)   (από πλειοψηφία) 
3)  Δημακόπουλος Χρήστος                           ψήφους είκοσι οκτώ  (28)   (από πλειοψηφία) 
4)  Τομπούλογλου Ιωάννης                             ψήφους είκοσι επτά (27)    (από μειοψηφία) 
5)  Πλάτανος Ελευθέριος                                ψήφους είκοσι επτά (27)     (από μειοψηφία) 
 
     Λευκά : τέσσερα (4)  
 
Άρα και με την πρώτη ψηφοφορία εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε. :  
 
Α) Από την παράταξη της πλειοψηφίας οι κ.κ., 1) Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη του 
Κωνσταντίνου 2) Λαζαρίδης Πέτρος του Γεωργίου και  3) Δημακόπουλος Χρήστος του 
Αποστόλου, οι οποίοι έλαβαν είκοσι οκτώ (28) ψήφους έκαστος, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Β) Από το σύνολο της μειοψηφίας οι κ.κ., 1) Τομπούλογλου Ιωάννης του Λαζάρου και 2) 
Πλάτανος Ελευθέριος του Νικολάου, οι οποίοι έλαβαν είκοσι επτά (27) ψήφους έκαστος, ήτοι την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
 
    Τέλος ο Προεδρεύων κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει επί της εγκρίσεως των κατά τα 
ανωτέρω ενεργηθεισών χωριστά εκλογών. 
                                                



                                                   
  Στη συνέχεια το Δ.Σ. έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρ. 74 του Ν. 3852/10 σε συνδυασμό με 
την αριθ. 71351./41/14-12/2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Π.Η.Δ. και το γεγονός ότι τηρήθηκε η  
διαδικασία που ορίζεται από τον Νόμο, 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα 
 
Εγκρίνει τις κατά τα ανωτέρω ενεργηθείσες χωριστά και με φανερή (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 2011-2012: 
 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου : 1) Καραβίας Γεώργιος του 
Ανδρέα 2) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή του Κων/νου 3) Νικολόπουλος Φώτιος του Σωτηρίου 
4) Σιμιγδαλά Ειρήνη του Νικολάου και 5) Παπαλουκά Ευτυχία του Χαραλάμπους (από την 
πλειοψηφία) και 6) Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος του Λαζάρου, 7) Κόντος 
Σταύρος του Αργυρίου και 8) Βαλασσάς Βεργής του Κωνσταντίνου (από την μειοψηφία). 
 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου : 1) 
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη του Κωνσταντίνου 2) Λαζαρίδης Πέτρος του Γεωργίου 
και  3) Δημακόπουλος Χρήστος του Αποστόλου (από την πλειοψηφία) και  4) Τομπούλογλου 
Ιωάννης του Λαζάρου και 5) Πλάτανος Ελευθέριος του Νικολάου (από την μειοψηφία). 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   2/2011. 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 

H  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝOΣ 
 
 
 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ 
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