
 

 
Θ Ε Μ Α : 
 
«Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωµατικών Μελών  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
σύµφωνα µε το άρθρο 74 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 . 
 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

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

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 

23. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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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: 

ΑΔΑ: ΒΕΦΣΩΗΓ-ΛΔΔ



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. 
 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
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 
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 Κοπελούσος Χρήστος 
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. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Λύσσανδρος Γεωργαµλής αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά την Α΄ ψηφοφορία για τη 

εκλογή των τακτικών µελών πλειοψηφίας και µειοψηφίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 
Απουσίες :  

 

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

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

 

Ο εκλεγείς Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης ανέφερε προς το 
Σώµα, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 
  Ύστερα από την εκλογή της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου που µόλις έγινε 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.∆. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των µελών του 
στην ίδια συνεδρίαση και µε µυστική ψηφοφορία τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
∆ήµου.     
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  Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µας θα αποτελείται, όπως και η Οικονοµική Επιτροπή, 
από τον ∆ήµαρχο ή τον Αντιδήµαρχο που έχει ορίσει ο ∆ήµαρχος, ως Πρόεδρο και από οκτώ µέλη 
δεδοµένου ότι το ∆ηµοτικό 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 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εκλέγονται από όλες τις δηµοτικές 
παρατάξεις της µειοψηφίας. 
 
 ∆ιευκρινίζουµε ότι δεν επιτρέπεται να εκλεγεί µέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο Πρόεδρος 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Κάθε Σύµβουλος ψηφίζει υποψήφιους ισάριθµους µε τα µέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
 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 Ε.Π.Ζ.  από το σύνολο των µελών του ∆.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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου η 
ψηφοφορία για την ανάδειξη των υποψηφίων της µειοψηφίας για τα τακτικά και αναπληρωµατικά 
µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να είναι φανερή. 
 
Επίσης η πλειοψηφία θα πρέπει να υποδείξει τουλάχιστον πέντε υποψηφίους για τακτικά µέλη της 
Ε.Π.Ζ. 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 Ε.Π.Ζ. από το σύνολο των 
συµβούλων του ∆.Σ. Σηµειωτέον ότι αν κάποιο µέλος του ∆.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. 
 
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. 
 
 
 
 
1.  ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. 
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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 Ε.Π.Ζ. 
 
Θέτουν υποψηφιότητα για τακτικά µέλη της Ε.Π.Ζ.  οι κ.κ. Γραµµένος Σπυρίδων του Γεωργίου, 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος του Ιωάννη και Γκούµα ∆ανάη-Εύα του Κωνσταντίνου. 
 
∆ιενεργείται φανερή ψηφοφορία µεταξύ των µελών όλων των παρατάξεων της µειοψηφίας για την 
ανάδειξη των υποψηφίων για τακτικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Κατά την πρώτη ψηφοφορία έλαβαν: 
       
1) Γραµµένος Σπυρίδων ψήφους εννέα (9)   Λευκά: τρία (3) 
2) Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος ψήφους δέκα (10)  Λευκά : δύο (2) 
3) Γκούµα ∆ανάη-Εύα  ψήφους δώδεκα (12)     Λευκά : µηδέν  (0). 
 
Άρα κατά την πρώτη ψηφοφορία εκλέγονται υποψήφιοι του συνόλου της µειοψηφίας για τακτικά 
µέλη της Ε.Π.Ζ. οι κ.κ. 1) Γραµµένος Σπυρίδων του Γεωργίου 2)  Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
του Ιωάννη και 3) Γκούµα ∆ανάη-Εύα του Κωνσταντίνου, οι οποίοι έλαβαν αντιστοίχως εννέα (9), 
δέκα (10) και δώδεκα (12) ψήφους, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των δεκατριών 
(13) µελών των παρατάξεων της µειοψηφίας.  
 
 
2.  ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. 
 
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 
Ε.Π.Ζ. 
 
Οι τέσσερις  παρατάξεις της µειοψηφίας καλούνται να εκλέξουν δύο συνολικά υποψήφιους για 
αναπληρωµατικά µέλη της Ε.Π.Ζ. 
 
Παρακαλώ να υποβληθούν οι υποψηφιότητες από τους ενδιαφερόµενους ή σε περίπτωση που 
προτείνονται να δηλώσουν εάν αποδέχονται. 
 
Θέτουν υποψηφιότητα για αναπληρωµατικά µέλη της Ε.Π.Ζ.  οι κ.κ. Τοµπούλογλου Ιωάννης του 
Λαζάρου και Κόντος Σταύρος του Αργυρίου. 
 
 
∆ιενεργείται φανερή ψηφοφορία µεταξύ των µελών όλων των παρατάξεων της µειοψηφίας για την 
ανάδειξη των υποψηφίων για αναπληρωµατικά µέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Κατά την πρώτη ψηφοφορία έλαβαν: 
       
1) Τοµπούλογλου Ιωάννης  ψήφους εννέα (9)   Λευκά: τρία (3) 
2) Κόντος Σταύρος ψήφους εννέα (9)  Λευκά : τρία (3) 
 
Άρα κατά την πρώτη ψηφοφορία εκλέγονται υποψήφιοι του συνόλου της µειοψηφίας για 
αναπληρωµατικά µέλη της Ε.Π.Ζ. οι κ.κ. 1)  Τοµπούλογλου Ιωάννης  του Λαζάρου και 2) Κόντος 
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Σταύρος του Αργυρίου, οι οποίοι έλαβαν έκαστος εννέα (9) ψήφους ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των δεκατριών (13) µελών των παρατάξεων της µειοψηφίας.  
 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Π.Ζ.  ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Καλείται η πλειοψηφία όπως υποδείξει τουλάχιστον πέντε υποψηφίους για τακτικά µέλη της Ε.Π.Ζ. 
και τρεις υποψηφίους για αναπληρωµατικά µέλη αυτής. 
 
Η κα ∆ήµαρχος πρότεινε για τακτικά µέλη της Ε.Π.Ζ.τους κ.κ. 1) Παΐδα Αδαµάντιο του Ευαγγέλου 
2) Καβακοπούλου Αγανίκη του Κων/νου 3) Κουτσάκη Μιχαήλ του Ιωσήφ 4) Παπανικολάου Νικόλαο 
του Γεωργίου και 5) Χατζηδάκη Μαρία του Ερνέστου-Γρηγορίου και για αναπληρωµατικά µέλη 
αυτής  τους κ.κ. 1) Μπόβο Χαράλαµπο του Παναγιώτη  2) Κότσιρα Παύλο του Ηλία και  3) Τάφα 
Ηλία του Παντελή. Άπαντες οι ανωτέρω δήλωσαν ότι αποδέχονται την υποψηφιότητά τους. 
 
3.  ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
Τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα προχωρήσουµε στην εκλογή µε 
µυστική ψηφοφορία των οκτώ τακτικών µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (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 
(30),  δηλαδή όσα και τα µέλη του ∆.Σ. που παραβρέθηκαν και ψήφισαν. 
 
Κατά την πρώτη ψηφοφορία έλαβαν: 
       
1)  Παΐδας Αδαµάντιος                  ψήφους δεκαπέντε  (15)       (από πλειοψηφία) 
2)  Καβακοπούλου Αγανίκη           ψήφους δεκαέξι (16)         (από πλειοψηφία) 
3)  Κουτσάκης Μιχαήλ                  ψήφους δώδεκα (12)         (από πλειοψηφία) 
4)  Παπανικολάου Νικόλαος          ψήφους δεκατρείς  (13)         (από πλειοψηφία) 
5)  Χατζηδάκη Μαρία                   ψήφους δεκαεπτά (17)        (από πλειοψηφία) 
6)  Γραµµένος Σπυρίδων               ψήφους είκοσι µία (21)     (από µειοψηφία) 
7)  Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος   ψήφους είκοσι (20)          (από µειοψηφία) 
8)  Γκούµα ∆ανάη-Εύα                   ψήφους είκοσι µία (21)      (από µειοψηφία) 
 
     Λευκά : Ένα  (1)   Άκυρα : Ένα (1) 
 
 
Άρα µε την πρώτη ψηφοφορία εκλέγονται ως τακτικά µέλη της Ε.Π.Ζ. :  
 
Α) Από την παράταξη της πλειοψηφίας οι κυρίες 1) Καβακοπούλου Αγανίκη του Κων/νου  και 
2) Χατζηδάκη Μαρία του Ερνέστου-Γρηγορίου, οι οποίες έλαβαν δεκαέξι (16) και δεκαεπτά (17) 
ψήφους αντιστοίχως, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τριάντα (30) µελών του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Για τους υποψήφιους της πλειοψηφίας κ.κ. Μιχαήλ Κουτσάκη, Αδαµάντιο 
Παΐδα και Νικόλαο Παπανικολάου  δεν συγκεντρώθηκε η ανωτέρω απαιτούµενη πλειοψηφία 
(έλαβαν 12, 15 και 13  ψήφους αντιστοίχως) και θα ακολουθήσει  δεύτερη µυστική ψηφοφορία. 
 
Β) Από το σύνολο της µειοψηφίας οι κ.κ. 1) Γραµµένος Σπυρίδων του Γεωργίου 2) Μάλλιος 
Κλεοµένης-Αθανάσιος του Ιωάννη και 3) Γκούµα ∆ανάη-Εύα του Κωνσταντίνου, οι οποίοι έλαβαν 
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είκοσι µία (21), είκοσι (20) και είκοσι µία (21) ψήφους αντιστοίχως, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων τριάντα (30) µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 

• Στο σηµείο αυτό απεχώρησε από τη Συνεδρίαση ο ∆ηµ. Σύµβουλος της ελάσσονος 
αντιπολίτευσης κ. Λ.Γεωργαµλής (παρόντες πλέον 29). 

 
∆εύτερη ψηφοφορία 
 
Μετά την λήξη της δεύτερης 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 είκοσι εννέα (29),  δηλαδή όσα και τα µέλη του ∆.Σ. που παραβρέθηκαν και ψήφισαν. 
 
Κατά την ψηφοφορία έλαβαν: 
       
1)  Παΐδας Αδαµάντιος                  ψήφους δεκαπέντε  (15)       (από πλειοψηφία) 
2)  Κουτσάκης Μιχαήλ                  ψήφους δεκαπέντε (15)         (από πλειοψηφία) 
3)  Παπανικολάου Νικόλαος          ψήφους δεκαέξι  (16)         (από πλειοψηφία) 
 
     Λευκά : Έξι  (6)   Άκυρα : πέντε (5) 
 
 
Άρα εκλέγονται ως υπόλοιπα τακτικά µέλη από την παράταξη της πλειοψηφίας για την Ε.Π.Ζ. οι 
κ.κ. Κουτσάκης Μιχαήλ του Ιωσήφ, Αδαµάντιος Παΐδας του Ευαγγέλου και Νικόλαος Παπανικολάου 
του Γεωργίου, οι οποίοι έλαβαν κατά την δεύτερη ψηφοφορία  δεκαπέντε (15) οι δύο πρώτοι και 
δεκαέξι (16) ψήφους ο τρίτος, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων είκοσι εννέα (29) 
µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
 
4.  ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
Τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα προχωρήσουµε µε τον ίδιο 
τρόπο στην εκλογή µε µυστική ψηφοφορία των πέντε αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής (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 έχουν προταθεί και αποδεχθεί τη υποψηφιότητά τους οι κ.κ. 1) Μπόβος 
Χαράλαµπος του Παναγιώτη  2) Κότσιρας Παύλος του Ηλία και  3) Τάφας Ηλίας του Παντελή. 
 
β) Από την µειοψηφία εκλέχτηκαν και προτείνονται οι κ.κ. 1)  Τοµπούλογλου Ιωάννης  του 
Λαζάρου και 2) Κόντος Σταύρος του Αργυρίου. 
 
Μετά την λήξη της πρώτης 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 είκοσι εννέα (29), δηλαδή όσα και τα µέλη του ∆.Σ. που παραβρέθηκαν και ψήφισαν. 
 
 
Κατά την πρώτη ψηφοφορία έλαβαν: 
 
1)  Μπόβος Χαράλαµπος                 ψήφους  είκοσι δύο (22)       (από πλειοψηφία) 
2)  Κότσιρας Παύλος                      ψήφους  δεκαπέντε (15)       (από πλειοψηφία) 
3)  Τάφας Ηλίας                            ψήφους δεκαπέντε (15)        (από πλειοψηφία) 
4)  Τοµπούλογλου  Ιωάννης            ψήφους  είκοσι (20)           (από µειοψηφία) 
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5)  Κόντος Σταύρος                      ψήφους  είκοσι πέντε (25)     (από µειοψηφία) 
 
     Λευκά : δύο  (2)     Άκυρα : ένα  (1) 
 
Άρα και µε την πρώτη ψηφοφορία εκλέγονται ως αναπληρωµατικά µέλη της Ε.Π.Ζ. :  
 
 
Α) Από την παράταξη της πλειοψηφίας οι κ.κ., 1) Μπόβος Χαράλαµπος του Παναγιώτη  2) 
Κότσιρας Παύλος του Ηλία και 3) Τάφας Ηλίας του Παντελή, οι οποίοι έλαβαν είκοσι δύο (22) 
ψήφους ο πρώτος και δεκαπέντε (15) ψήφους ο δεύτερος και ο τρίτος, ήτοι την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων είκοσι εννέα (29) µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
 
Β) Από το σύνολο της µειοψηφίας οι κ.κ., 1) Τοµπούλογλου Ιωάννης του Λαζάρου και 2) 
Κόντος Σταύρος του Αργυρίου, οι οποίοι έλαβαν είκοσι (20) και είκοσι πέντε (25) ψήφους 
αντιστοίχως, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων είκοσι εννέα (29) µελών του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
    Τέλος ο Προεδρεύων κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει επί της εγκρίσεως των κατά τα 
ανωτέρω ενεργηθεισών χωριστά εκλογών. 
                                               
                                                   
  Στη συνέχεια το ∆.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.∆. 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 6/1/2013 έως 31/8/2014: 
 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ του ∆ήµου : 1) Χατζηδάκη Μαρία του 
Ερνέστου-Γρηγορίου  2) Καβακοπούλου Αγανίκη του Κων/νου  3)  Παπανικολάου Νικόλαος 
του Γεωργίου  4) Παΐδας Αδαµάντιος του Ευαγγέλου και 5) Κουτσάκης Μιχαήλ του Ιωσήφ 
(από την πλειοψηφία) και 6) Γραµµένος Σπυρίδων του Γεωργίου 7) Γκούµα ∆ανάη-Εύα του 
Κωνσταντίνου και 8)  Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος του Ιωάννη (από την µειοψηφία). 
 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ του ∆ήµου : 1) Μπόβος 
Χαράλαµπος του Παναγιώτη 2) Κότσιρας Παύλος του Ηλία και  3) Τάφας Ηλίας του Παντελή 
(από την πλειοψηφία) και  4) Τοµπούλογλου Ιωάννης  του Λαζάρου και 5) Κόντος Σταύρος 
του Αργυρίου (από την µειοψηφία). 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   3/2013. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
 
   Ο ΕΚΛΕΓΕΙΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.              Ο ΕΚΛΕΓΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Τάφας Ηλίας 
Κουτσάκης Μιχαήλ 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

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

Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
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 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο               Ο ΕΚΛΕΓΕΙΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

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