
 

 
Θ Ε Μ Α : 
 
«Εκλογή δύο (2) νέων τακτικών µελών της πλειοψηφίας στην Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής, µε µυστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 
3852/10» 
 
 
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 12.3.2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα 
από την αριθ. πρωτ. 3751/7-3-2014 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 6/2014) του 
Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, 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»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα Πρακτικά της από 12.3.2014 ειδικής 
Συνεδρίασης Νο. 5/2014 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
3. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
4. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
5. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
6. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
7. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
8. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
9. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
10. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
11. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
 

12. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
13. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
14. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
15.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
16. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
17. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
18. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
19. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
20. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
21. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
22.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

23. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
24. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
25 ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
26. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
27. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
28. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
29.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
30.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
32. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα 

πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος υπάλληλος του ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 22 παρόντες και 11 απόντες, ως 
ακολούθως: 

                  

          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                           
                                                                             Κόντος Σταύρος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη            
Τάφας Ηλίας                                                        Βαλασσάς Βεργής 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                            Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
Παπακώστας Γεώργιος                                       Πολίτης Σταύρος                                                                                                             
                                                                             Γρετζελιάς Παντελής 
                                                                             Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
                                                                             ∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Καραβίας Γεώργιος                                             Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Χατζηδάκη Μαρία                                                Χωρινός Ζαχαρίας 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος   Αγαγιώτου Βασιλική 
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                     Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                         
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Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βασιλόπουλος Αριστείδης                                         
Κότσιρας Παύλος                                                 
Παϊδας Αδαµάντιος                                              
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
Παπανικολάου Νικόλαος                                    
   
   
    
Σηµειώνεται ότι από την 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 Αιµιλία Σταθούλια. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Π.Λαζαρίδης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την    

µυστική ψηφοφορία επί του 1ου θέµατος της Η.∆. 

 

• Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την 

µυστική ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος της Η.∆.. 

 

 
Απουσίες :  

 

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

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

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την έναρξη της 

σηµερινής  ειδικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 2ο θέµα της Ηµερήσιας 

∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της 

Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει 
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της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν 

να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

 

2ο ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε βάση το 
υπ΄αριθµ. πρωτ. 3778/7-3-2014 διαβιβαστικό έγγραφο του Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών 
Οργάνων και ∆ιοικητικής Μέριµνας του ∆ήµου/Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου ανέφερε προς το 
Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
 
Θ Ε Μ Α : «Εκλογή δύο (2) νέων τακτικών µελών της πλειοψηφίας στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής, µε µυστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του 
Ν. 3852/10» 
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 6 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») το µέλος του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του δεν µπορεί 
να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν µπορεί να εξακολουθήσει να είναι µέλος του Προεδρείου 
του ∆.Σ. ή µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου εκλέχτηκε ως 
µέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, καθώς και να ορισθεί ή να 
παραµείνει Αντιδήµαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του. 
Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 8 του ως άνω Νόµου, όταν τα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι 
µέλη των αντίστοιχων δηµοτικών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την Ο.Ε. ή την Ε.Π.Ζ. 
και αντικαθίστανται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου αυτού. 
Κατόπιν αυτών και µετά τις αριθ. πρωτ. 3439/28-2-2014 και 2792/20-2-2014 έγγραφες δηλώσεις 
των ∆ηµοτικών Συµβούλων της πλειοψηφίας κ.κ. Αδαµάντιου Παΐδα και Παύλου Κότσιρα 
αντιστοίχως ότι αποχωρούν από την δηµοτική παράταξη της «ΝΕΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ» (επιτυχών 
συνδυασµός),  δηλώσεις µε τις οποίες παράλληλα γνωστοποιούν ότι παραµένουν στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο ως ανεξάρτητοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και λαµβανοµένου υπόψη ότι ο πρώτος ήταν 
τακτικό µέλος της πλειοψηφίας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και ο δεύτερος το µοναδικό 
εναποµείναν αναπληρωµατικό µέλος αυτής, και τον ορισµό µε την αριθ. 62/2014 Απόφαση 
∆ηµάρχου του τακτικού µέλους της πλειοψηφίας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κ. Μιχαήλ 
Κουτσάκη ως Προέδρου της Επιτροπής, απόφαση που ισχύει από 4/3/2014, καλείται το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο σε ειδική Συνεδρίαση, όπως εκλέξει µε µυστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 74 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και της αριθ. 71351/41/14-12-2010 ερµηνευτικής 
εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ.Η.∆. δύο (2) νέα τακτικά µέλη της πλειοψηφίας στην Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής, προκειµένου να είναι εφικτή η νόµιµη λειτουργία της και µε δεδοµένο ότι δεν προβλέπεται 
από τις διατάξεις του ανωτέρω Νόµου ανάλογη εφαρµογή αυτών που ισχύουν για το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο (άρθρο 55 παρ. 8), ώστε να µπορεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να λειτουργεί νόµιµα 
µε ελλιπή σύνθεση. 
 
 
Όπως γνωρίζετε, για την εκλογή του νέου µέλους της πλειοψηφίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
ακολουθείται η εξής διαδικασία:  
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Εκλέγεται από την πλειοψηφία αυτός που θα λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών 
του ∆.Σ.. Η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία. Αν δεν 
επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία και στην δεύτερη ψηφοφορία, γίνεται τρίτη ψηφοφορία, οπότε 
εκλέγεται όποιος λάβει την σχετική πλειοψηφία των παρόντων µελών του ∆.Σ.. Αν στην 
ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου διενεργεί κλήρωση στην ίδια 
συνεδρίαση.  
 
 
Κατόπιν αυτών η πλειοψηφία θα πρέπει να υποδείξει δύο (2) υποψηφίους για ισάριθµα νέα τακτικά 
µέλη της Ε.Π.Ζ., ώστε να συµπληρωθεί η σύνθεση του συλλογικού οργάνου, οι οποίοι και θα 
πρέπει να δηλώσουν την αποδοχή ή µη της υποψηφιότητάς τους, δεδοµένου ότι για την 
πλειοψηφία δεν προβλέπεται από τον Νόµο σχετική διαδικασία εκλογής των υποψηφίων µε 
ψηφοφορία, όπως προβλέπεται για την µειοψηφία.  ∆ιευκρινίζεται ότι, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 
αριθ. 49/2008 (αριθ. πρωτ. 79943/31-12-2008) του Υπουργείου Εσωτερικών περί «δικαιωµάτων 
και υποχρεώσεων ανεξαρτητοποιηθέντων ή διαγραφέντων ∆ηµοτικών Συµβούλων», Μέρος IV, σε 
περίπτωση αδυναµίας κάλυψης των θέσεων που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις ότι 
αναλογούν στην πλειοψηφία π.χ. Αντιδηµάρχων, µελών Επιτροπών κλπ., τότε, σε εφαρµογή της 
«αρχής της συνέχειας της δράσης της διοίκησης», είναι δυνατό αυτές οι θέσεις να καλυφθούν από 
τους ανεξαρτητοποιηθέντες ή διαγραφέντες ∆ηµοτικούς Συµβούλους της παράταξης της 
πλειοψηφίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί το επιθυµούν µε ρητή δήλωσή τους. 
 
 
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εκλογή των δύο νέων τακτικών µελών της Ε.Π.Ζ. από το σύνολο 
των Συµβούλων του ∆.Σ. µε µυστική ψηφοφορία. 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 κατόπιν νέας πρόσκλησης 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 της 
ψηφοφορίας. 
 
Οµόφωνα προτείνονται και εγκρίνονται από το Σώµα ως ψηφολέκτες οι  κ.κ. Ηλίας Τάφας από την 
πλειοψηφία και Αριστείδης Βασιλόπουλος από την ελάσσονα µειοψηφία. 
 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ ∆ΥΟ ΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ε.Π.Ζ. ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Καλείται η πλειοψηφία όπως υποδείξει τουλάχιστον δύο υποψηφίους για τακτικά µέλη της Ε.Π.Ζ. 
και σε περίπτωση αδυναµίας κάλυψης των αναλογούντων σε αυτήν θέσεων, υπενθυµίζεται ότι 
αυτές µπορούν να καλυφθούν από ανεξαρτητοποιηθέντες ή διαγραφέντες ∆ηµοτικούς Συµβούλους 
της παράταξης της πλειοψηφίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί το δηλώσουν ρητώς ενώπιον του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Θέτει υποψηφιότητα για νέο τακτικό µέλος της πλειοψηφίας στην Ε.Π.Ζ. ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
του επιτυχόντος συνδυασµού κ. Καραβίας Γεώργιος του Ανδρέα. 
 
Μετά την άρνηση του µοναδικού εναποµείναντος µέλους της πλειοψηφίας ∆ηµοτικού Συµβούλου 
κ. Χαράλαµπου Μπόβου να θέσει υποψηφιότητα για το δεύτερο νέο τακτικό µέλος της 
πλειοψηφίας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ο οποίος υπενθύµισε το αριθ. πρωτ. 343/10-1-2013 
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έγγραφό του µε το οποίο είχε δηλώσει ότι παραιτείται από αναπληρωµατικό µέλος της 
πλειοψηφίας, τόσο της Οικονοµικής Επιτροπής όσο και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, θέτει 
υποψηφιότητα µε ρητή δήλωσή του ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την κάλυψη της 
θέσης του τακτικού µέλους της πλειοψηφίας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ο 
ανεξαρτητοποιηθείς από τον επιτυχόντα συνδυασµό ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Παΐδας Αδαµάντιος 
του Ευαγγέλου, ο οποίος δήλωσε ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα, προκειµένου να διευκολυνθεί 
το έργο του συλλογικού οργάνου, κατανοώντας την αδυναµία που αντικειµενικά υφίσταται στη 
λειτουργία του. 
 
ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ 
 
Τώρα, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα προχωρήσουµε στην εκλογή 
µε µυστική ψηφοφορία δύο νέων τακτικών µελών της πλειοψηφίας της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής µε υποψηφίους τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Γεώργιο Καραβία που υποδείχθηκε από την 
πλειοψηφία και τον ανεξάρτητο ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Αδαµάντιο Παΐδα που έθεσε υποψηφιότητα 
µε ρητή δήλωσή του ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Μετά την λήξη της µυστικής 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 δεκαεννέα (19), δηλαδή όσα και τα µέλη του ∆.Σ. που ψήφισαν κατά την µυστική 
ψηφοφορία, δεδοµένου ότι ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Αριστείδης 
Βασιλόπουλος και η ανεξάρτητη ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ευτυχία Παπαλουκά  αρνήθηκαν ψήφο. 
 
Κατά την πρώτη ψηφοφορία έλαβαν: 
 

1) Καραβίας Γεώργιος   ψήφους δεκαεπτά (17)       (από την πλειοψηφία) 
       
     2)  Παΐδας Αδαµάντιος        ψήφους δώδεκα (12)       (για την κάλυψη θέσης  της 
πλειοψηφίας) 
 
     Λευκά : Ένα  (1)    Άκυρα: Ένα (1) 
 
 
Άρα µε την πρώτη ψηφοφορία εκλέγονται ως νέα τακτικά µέλη για την κάλυψη δύο θέσεων της 
πλειοψηφίας στην Ε.Π.Ζ. ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της πλειοψηφίας κ. Καραβίας Γεώργιος του 
Ανδρέα και ο ανεξάρτητος ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Παΐδας Αδαµάντιος του Ευαγγέλου, οι οποίοι έλαβαν 
αντίστοιχα δεκαεπτά (17) και δώδεκα (12) ψήφους, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων κατά την ψηφοφορία επί του συγκεκριµένου θέµατος είκοσι  ενός (21) µελών του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, από τους οποίους δύο (2) αρνήθηκαν ψήφο. Υπήρξαν επίσης και ένα (1) 
λευκό και ένα (1) άκυρο ψηφοδέλτιο.  
 
 
    Τέλος ο Προεδρεύων κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει επί της εγκρίσεως της κατά τα 
ανωτέρω ενεργηθείσας εκλογής. 
                                                
                                                   
  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.∆.,  την εγκύκλιο αριθ. 49/2008 (αριθ. 
πρωτ. 79943/31-12-2008) του Υπουργείου Εσωτερικών περί «δικαιωµάτων και υποχρεώσεων 
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ανεξαρτητοποιηθέντων ή διαγραφέντων ∆ηµοτικών Συµβούλων», Μέρος IV και το γεγονός ότι 
τηρήθηκε η  διαδικασία που ορίζεται από τον Νόµο, 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    οµόφωνα 
 
Εγκρίνει την κατά τα ανωτέρω ενεργηθείσα και µε µυστική ψηφοφορία εκλογή κατά την ειδική 
Συνεδρίαση, στην οποία εκλέχτηκαν από τα µέλη του για το χρονικό διάστηµα από 12/3/2014 έως 
31/8/2014 ως νέα τακτικά µέλη για την κάλυψη δύο (2) θέσεων της πλειοψηφίας της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της πλειοψηφίας κ. Καραβίας Γεώργιος του Ανδρέα και ο 
ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Παΐδας Αδαµάντιος του Ευαγγέλου. 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   41/2014. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

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

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Τάφας Ηλίας 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

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

Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Βασιλόπουλος Αριστείδης 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 

Παπανικολάου Νικόλαος 
 

 

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

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΩΗΓ-950



 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
- Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
- Όλες τις ∆ιευθύνσεις του ∆ήµου 
- Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και ∆ιοικητικής Μέριµνας του ∆ήµου 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ∆ηµ. Σχέσεων 
- Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας 
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