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Νέα Φιλαδέλφεια     29/3/2012  
  
Αριθ. Πρωτ. : 3458 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049028-029 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 8/2012 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 43/2012                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Υποβολή πρότασης στο ∆.Σ. για τον ορισµό 
Επιτροπής διοργάνωσης των εκδηλώσεων της 
Πρωτοµαγιάς έτους 2012». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 28 του µήνα Μαρτίου του έτους 
2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την 
υπ΄αριθ. 3240/7/23-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Χαράλαµπου Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος  2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος. 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Νικολόπουλος Φώτιος 
5) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 6) Σιµιγδαλά Ειρήνη και 7) Παπαλουκά 
Ευτυχία, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Κόντος Σταύρος                               2) Βαλασσάς Βεργής 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. 
 

• Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση µετά την έναρξη της 
συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 6ου  θέµατος της Η.∆.. 

 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 3286/23-3-2012 εισήγηση της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών επί του θέµατος : 
 
ΘΕΜΑ: Ορισµός επιτροπής για τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων 
κατά τη διάρκεια εορτασµού της Πρωτοµαγιάς 2012. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
     Με την αριθ. 238/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 
αναπροσαρµογή των τελών χρήσεως πεζοδροµίων και λοιπών κοινοχρήστων 
χώρων του ∆ήµου µας για τον διήµερο εορτασµό της Πρωτοµαγιάς έτους 
2012 (30-4-2012 και 1-5-2012). Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε ο ορισµός 
επιτροπής, τα µέλη της οποίας θα προτείνει η Οικονοµική Επιτροπή, για τη 
διοργάνωση των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του εορταστικού διηµέρου. 
     Κατόπιν όλων των ανωτέρω προτείνουµε τη συγκρότηση εννεαµελούς 
επιτροπής, η οποία θα επιληφθεί για την παρακολούθηση υλοποίησης της ως 
άνω απόφασης του ∆.Σ. και της διοργάνωσης των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 
για τον διήµερο εορτασµό της Πρωτοµαγιάς στο ∆ήµο µας και θα απαρτίζεται 
από: 
 
1. Τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών, ως Πρόεδρο 
2. Τον Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
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3. Τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδοµίας & Υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος 
4. Τον Αντιδήµαρχο Καθαριότητας & Πρασίνου 
5. Τον Πρόεδρο του Νοµικού Προσώπου του Ενιαίου Φορέα, ως µέλη 
 
και τέσσερα ακόµα µέλη που θα υποδειχθούν από τις τέσσερεις παρατάξεις 
της µειοψηφίας. Σε περίπτωση που δεν υποδειχθεί µέλος από παράταξη της 
µειοψηφίας, αυτός θα υποδειχθεί από την παράταξη της πλειοψηφίας. 
 
Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 8/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
πρότεινε την τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της εισήγησης του 
θέµατος, ώστε σε περίπτωση µη υπόδειξης µέλους από κάποια παράταξη της 
µειοψηφίας του ∆.Σ., αυτό να υποδειχθεί από τις υπόλοιπες παρατάξεις 
αυτής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, την υποβληθείσα 
πρόταση του Αντιπροέδρου του Σώµατος, είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 
του Ν. 3852/10 και µελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν 
υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 
Εγκρίνει την υποβολή πρότασης προς το ∆ηµ. Συµβούλιο για τη συγκρότηση 
εννεαµελούς επιτροπής, η οποία θα επιληφθεί για την παρακολούθηση 
υλοποίησης της αριθ. 238/2011 απόφασης ∆.Σ. και της διοργάνωσης των 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για τον διήµερο εορτασµό της Πρωτοµαγιάς έτους 
2012 (30-4-2012 και 1-5-2012) στο ∆ήµο και θα απαρτίζεται από: 
 

1. Τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Χαράλαµπο Μπόβο, ως 
Πρόεδρο 

2. Τον Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ. Παύλο Κότσιρα 
3. Τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδοµίας & Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος κ. ∆ηµήτριο Κανταρέλη 
4. Τον Αντιδήµαρχο Καθαριότητας & Πρασίνου κ. Μιχαήλ Κουτσάκη 
5. Τον Πρόεδρο του Νοµικού Προσώπου του Ενιαίου Φορέα κ. Γεώργιο 

Καραβία, ως µέλη 
 
και τέσσερα ακόµα µέλη που θα υποδειχθούν από τις τέσσερεις παρατάξεις 
της µειοψηφίας κατά την Συνεδρίαση του ∆.Σ.. Σε περίπτωση που δεν 
υποδειχθεί µέλος από κάποια παράταξη της µειοψηφίας, αυτό θα υποδειχθεί 
από τις υπόλοιπες παρατάξεις αυτής. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  43/2012 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Αβραµίκου Αναστασία 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

1. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
2. Γραφείο ∆ηµάρχου 
3. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
5. Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων 
6. Τµήµα Λογιστηρίου 
7. Νοµική Υπηρεσία 
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