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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

   

Νέα Φιλαδέλφεια     12/6/2014      

 

Αριθ. Πρωτ. : 10653 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου & ∆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. 16/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 85/2014                                  

 

 

                                                                                             

                                                                    Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

« Εκλογή  νέου Αντιπροέδρου  Οικονοµικής  

Επιτροπής, µε φανερή ψηφοφορία, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 

3852/10». 

 

 

 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 

Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 11 του µήνα Ιουνίου του έτους 2014, 

ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 10260/14/6-6-

2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου Καραβία, 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) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Καβακοπούλου Αγανίκη 

4) Κουτσάκης Μιχαήλ  5)  Τάφας Ηλίας και 6) Πλάτανος Ελευθέριος, µέλη 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1) Παΐδας Αδαµάντιος 2) Κόντος Σταύρος και 3) Πολίτης Σταύρος  

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  

 

• Σηµειώνεται ότι ο κ. Ε.Πλάτανος καταλαµβάνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 74 παρ. 7 του Ν. 3852/10, την κενωθείσα θέση του τακτικού 

µέλους της µειοψηφίας και Αντιπροέδρου της Ο.Ε. κ. Σ.Κοσκολέτου, ο οποίος 

κατέθεσε στις 5/6/2014 δήλωση ανεξαρτητοποίησης από την δηµοτική 

παράταξη της µείζονος µειοψηφίας του ∆.Σ.. 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και 

εισηγούµενος το 1
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

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. 7 του ως άνω Νόµου, τα 

αναπληρωµατικά µέλη ανά κατηγορία, µε τη σειρά της εκλογής τους, παίρνουν τις 

θέσεις των τακτικών µελών που µένουν κενές κατά τη διάρκεια της διετίας. 

 

Κατόπιν αυτών και µετά την αριθ. πρωτ. 10249/5-6-2014 έγγραφη δήλωση 

ανεξαρτητοποίησης των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Σ.Κοσκολέτου και Σ.Γραµµένου 

από την δηµοτική παράταξη της µείζονος µειοψηφίας του ∆.Σ. «ΚΑΛΗΜΕΡΑ 

ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ», εκ των οποίων ο πρώτος είχε εκλεγεί ως Αντιπρόεδρος της Οικ. 

Επιτροπής και δυνάµει των ανωτέρω διατάξεων η θέση του ως τακτικού µέλους της 

µειοψηφίας στην Ο.Ε. καταλαµβάνεται από το α΄ αναπληρωµατικό µέλος αυτής κ. 

Ελευθέριο Πλάτανο, πρέπει η Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 74 παρ. 6 

του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») στην πρώτη µετά την ανωτέρω ανεξαρτητοποίηση 

Συνεδρίαση να εκλέξει µεταξύ των µελών της και µε φανερή ψηφοφορία τον νέο 

Αντιπρόεδρο αυτής, ο οποίος προέρχεται υποχρεωτικά από τις παρατάξεις της 

µειοψηφίας, ώστε να έχει το συλλογικό όργανο νόµιµη συγκρότηση. ∆ικαίωµα 

ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής.  
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Σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 71351/41/14-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. 

Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία όλων των 

µελών της αντίστοιχης Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη 

πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. Σε περίπτωση που και πάλι δεν 

επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία διεξάγεται και τρίτη ψηφοφορία και εκλέγεται όποιος 

λάβει τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από 

τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 

 

Παρακαλώ να υποβληθούν από τις παρατάξεις της µειοψηφίας οι υποψηφιότητες για 

την εκλογή του Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

Θέτει υποψηφιότητα για το συγκεκριµένο αξίωµα ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος του 

Νικολάου από τη µειοψηφία. Άλλες υποψηφιότητες δεν υποβλήθηκαν.  

 

∆ιεξάγεται  φανερή ψηφοφορία :  

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Γεώργιος Καραβίας ψηφίζει τον  κ. Ελευθέριο Πλάτανο.  

Η κα Μαρία Χατζηδάκη ψηφίζει τον κ. Ελευθέριο Πλάτανο.  

Η κα Αγανίκη Καβακοπούλου ψηφίζει τον κ. Ελευθέριο Πλάτανο 

Ο κ. Ηλίας Τάφας ψηφίζει τον κ. Ελευθέριο Πλάτανο.  

Ο κ. Μιχαήλ Κουτσάκης ψηφίζει τον κ. Ελευθέριο Πλάτανο.  

Ο κ. Ελευθέριος Πλάτανος ψηφίζει τον κ. Ελευθέριο Πλάτανο.  

 

Άρα έλαβε :  

 

Ο κ. Ελευθέριος Πλάτανος ψήφους έξι (6). 

 

 

Συνεπώς µε την πρώτη ψηφοφορία εκλέγεται νέος Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µειοψηφίας κ. Πλάτανος 

Ελευθέριος του Νικολάου, ο οποίος έλαβε έξι (6) ψήφους, ήτοι την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής.                                              

 

Τέλος ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει επί της 

εγκρίσεως της κατά τα ανωτέρω ενεργηθείσης εκλογής. 

 

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις 

του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») σε συνδυασµό µε την αριθ. 

πρωτ. 71351/41/14-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆.  και το γεγονός ότι 

τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται από τον Νόµο, 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 

Εγκρίνει την κατά τα ανωτέρω ενεργηθείσα και µε φανερή ψηφοφορία εκλογή, στην 

οποία εκλέχτηκε από τα µέλη της ως νέος Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µειοψηφίας κ. 

Πλάτανος Ελευθέριος του Νικολάου. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  85/2014 

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  

 

Λεβαντή Εµµανολία 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή :  

 

1. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 

2. Γραφείο Προέδρου ∆.Σ.  

3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 

4. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου και ∆ιοικητικής Μέριµνας 

5. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ∆ηµ. Σχέσεων 
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