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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 8/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 43/2014                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Υποβολή πρότασης στο ∆.Σ. για τον ορισµό 
Επιτροπής για τον έλεγχο και εποπτεία των 
οικονοµικών θεµάτων και την διοργάνωση των 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της Πρωτοµαγιάς 
έτους 2014». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 18 του µήνα Μαρτίου του έτους 
2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 4266/6/14-
3-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου Καραβία, που 
επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην 
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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 ∆΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος  2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Τάφας Ηλίας  4) 
Καβακοπούλου Αγανίκη  και 5) Κουτσάκης Μιχαήλ,  µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος   2) Παΐδας Αδαµάντιος 3)  Κόντος 
Σταύρος  και  4) Πολίτης Σταύρος 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 4287/14-3-2014 εισήγηση της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών επί του θέµατος: 
 

ΘΕΜΑ: Ορισµός επιτροπής για τον έλεγχο και εποπτεία των οικονοµικών 
θεµάτων και τη διοργάνωση των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια 
του εορτασµού της Πρωτοµαγιάς έτους 2014.  
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
     Με την αριθ. 178/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 
αναπροσαρµογή των τελών χρήσεως πεζοδροµίων και λοιπών κοινοχρήστων 
χώρων του δήµου µας για τον διήµερο εορτασµό της Πρωτοµαγιάς έτους 
2014. 
      Στην αυτή απόφαση καθορίστηκε επίσης όπως οριστεί επιτροπή, τα 
µέλη της οποίας να προτείνει η Οικονοµική Επιτροπή µε νεότερη απόφασή 
της, για την διοργάνωση των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του εορταστικού 
διηµέρου. 
     Με την αριθ. 28/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 
υποβολή πρότασης προς το ∆ηµ. Συµβούλιο περί συγκρότησης 9µελούς 
Επιτροπής, η οποία θα είχε το συνολικό έλεγχο και εποπτεία όλων των 
οικονοµικών θεµάτων (διάθεση µέτρων – παρακολούθηση εισπράξεων) και 
θα ανελάµβανε  τη διοργάνωση των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για το 

ΑΔΑ: ΒΙΞΒΩΗΓ-364



διήµερο εορτασµό της Πρωτοµαγιάς στο ∆ήµο µας έτους 2013 και  θα 
απαρτιζόταν από εννέα (9) ∆ηµοτικούς Συµβούλους. 
    Παρά ταύτα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την αριθ. 56/2013 απόφασή του 
τελικά ενέκρινε τον ορισµό πενταµελούς επιτροπής, η οποία είχε τον 
συνολικό έλεγχο και εποπτεία όλων των οικονοµικών θεµάτων (διάθεση 
µέτρων-παρακολούθηση εισπράξεων) και επιλήφθηκε της διοργάνωσης των 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για τον διήµερο εορτασµό της Πρωτοµαγιάς έτους 
2013 στο ∆ήµο µας και απαρτιζόταν από τους 4 Αντιδηµάρχους και από τον 
Πρόεδρο του ∆.Σ. του Ενιαίου Φορέα ∆ράσεων. 
 
     Κατόπιν όλων των ανωτέρω προτείνουµε όπως η Οικονοµική Επιτροπή 
ορίσει Επιτροπή, η οποία θα έχει το συνολικό έλεγχο και εποπτεία όλων των 
οικονοµικών θεµάτων (διάθεση µέτρων – παρακολούθηση εισπράξεων) και 
θα επιληφθεί για την παρακολούθηση υλοποίησης και της διοργάνωσης των 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για τον διήµερο εορτασµό της Πρωτοµαγιάς στο 
δήµο µας (Τετάρτη 30 Απριλίου και Πέµπτη 1η Μαΐου 2014), που θα 
απαρτίζεται από ∆ηµοτικούς µας Συµβούλους, καθώς και την υποβολή της 
πρότασής της προς το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο για την τελική έγκριση περί 
της συγκρότησης της εν λόγω Επιτροπής. 
 
    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. 8/2014 Πρακτικό της Επιτροπής.. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, 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 την συγκρότηση 
επιτροπής η οποία θα έχει το συνολικό έλεγχο και εποπτεία όλων των 
οικονοµικών θεµάτων (διάθεση µέτρων – παρακολούθηση εισπράξεων) και 
θα επιληφθεί για την παρακολούθηση υλοποίησης και της διοργάνωσης των 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για τον διήµερο εορτασµό της Πρωτοµαγιάς στο 
∆ήµο (Τετάρτη 30 Απριλίου και Πέµπτη 1η Μαΐου 2014), που θα 
απαρτίζεται από ∆ηµοτικούς Συµβούλους, προτείνοντας τους εξής: 
 

1. Τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιο Καραβία, ως 
Πρόεδρο 

2. Την Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού/ 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου κα Μαρία Χατζηδάκη 

3. Τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μιχαήλ Κουτσάκη 
4. Την Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προστασίας κα Αγανίκη Καβακοπούλου 
5. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας και Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. του 

πρώην Ν.Π. του Ενιαίου Φορέα ∆ράσεων κ. Ηλία Τάφα. 
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και τέσσερα ακόµα µέλη που θα υποδειχθούν από τις τέσσερεις παρατάξεις 
της µειοψηφίας κατά την Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  43/2014 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
 

                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
 

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

             Αβραµίκου Αναστασία 
 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

1. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
3. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
5. Τµήµα Εσόδων, Περιουσίας & Τοπ. Οικονοµικής Ανάπτυξης 
6. Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου 
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