
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την αποδοχή της παραίτησης των μελών) 

 
 
Θ Ε Μ Α : 
 
«Αποδοχή παραίτησης τακτικών μελών και αναπληρωματικού μέλους πλειοψηφίας -
Εκλογή νέων τακτικών και αναπληρωματικών μελών αυτής στην Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής, με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 
3852/10» 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε έκτακτη ειδική δημόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας 
«Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 16.9.2018, ημέρα Κυριακή και 
ώρα 10 π.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 23486/14-9-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. 
Πρόσκλησης 20/2018) του δεύτερου σε αριθμό ψήφων Δημ. Συμβούλου του επιτυχόντος 
συνδυασμού κ. Ιωάννη Καλαμπόκη, δεδομένου ότι ο πλειοψηφήσας Δημ. Σύμβουλος του 
επιτυχόντος συνδυασμού κ. Ε.Κουμαριανός έχει παραιτηθεί από Δημ. Σύμβουλος και η παραίτησή 
του έχει γίνει με απόφαση του κ. Δημάρχου οριστικώς αποδεκτή, που δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό αυθημερόν σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 
 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ  : Αριστείδης Βασιλόπουλος. 
 
ΕΚΛΕΓΕΙΣΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γεωργία Χαραμαρά 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα Πρακτικά της από 16.9.2018 
έκτακτης ειδικής Συνεδρίασης Νο. 19/2018 
του Δ.Σ. του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας, στην οποία ψηφίστηκε το 
παρακάτω θέμα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
2. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
3. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
5.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
6. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
7. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
8. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
9. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
10. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
 

11. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
12. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
15. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
16. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
17. ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 
18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
23. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
24. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
33. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

 

  

 
   Ο Προεδρεύων – δεύτερος σε αριθμό ψήφων Δημ. Συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού με 
την έναρξη της σημερινής ειδικής συνεδρίασης ανέθεσε τα καθήκοντα του Eιδικού Γραμματέα του 
Δημοτικού Συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο  64 παρ. 
1. του Ν. 3852/2010 καθώς και του άρθρου 92 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και με βάση την ειδική 
διάταξη της κείμενης νομοθεσίας, όρισε ως Ειδική Γραμματέα της σημερινής ειδικής συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου, την υπάλληλο του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας, κ. Θεοδώρα 
Γιαννούση, ΠΕ Περιφ. Ανάπτυξης. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 27 παρόντες και 6 απόντες, ως 
ακολούθως: 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 

                  

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                           

Ανανιάδης  Νικόλαος                                           Αγγελής Χρήστος 

Παπαλουκά  Ευτυχία                                           Γεωργαμλής  Λύσσανδρος  

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος               

Ρόκου  Χαρίκλεια                                                 Πλάτανος  Ελευθέριος  

Καλύβης  Γεώργιος                                                
Γαλαζούλα  Αλίκη                                                  Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Χαραμαρά  Γεωργία                                              

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος                                    Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία 

Ανδρέου  Χριστίνα     

Ανεμογιάννης Γεώργιος 
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Ταβλαρίδης Παναγιώτης 

Κάπουα-Τριανταφύλλου Κωνσταντίνα 

Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος 

Πολίτου Στέλλα 

Τομπούλογλου Ιωάννης  

Κοπελούσος  Χρήστος  

Αράπογλου  Γεώργιος 

Κανταρέλης  Δημήτριος 

Κόντος  Απόστολος  

Παπανικολάου  Νικόλαος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Κουτσάκης  Μιχαήλ 
Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Παπακώστας  Βασίλειος  

 
                                             

 

 Σημειώνεται επίσης ότι από την  Συνεδρίαση ήταν απούσα   η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, ενώ ήταν παρών ο 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης. 

 

               Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Ο κ. Ν.Παπανικολάου και η κ. Β.Αγαγιώτου αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά την ψηφοφορία       

επί του 2ου θέματος της Η.Δ. 

 

 Η εκλεγείσα νέα Πρόεδρος του Δ.Σ., παρουσία του κ. Δημάρχου και  των προαναφερομένων 

μελών, εισηγούμενη το 3ο  Θέμα της Η.Δ. της σημερινής έκτακτης ειδικής δημόσιας 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο θέμα ομόφωνα το Δ.Σ., σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), συμφώνησε να συζητηθεί, ως 

κατεπείγον, δεδομένου ότι η ορκωμοσία τεσσάρων (4) νέων μελών του Σώματος σε 

αντικατάσταση ισάριθμων παραιτηθέντων από την παράταξη της πλειοψηφίας, μεταξύ των 

οποίων και ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ολοκληρώθηκε μόλις την Παρασκευή 14/9/2018, ανέφερε 

προς το Σώμα, τα ακόλουθα:  

 
Κύριε Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 
  Ύστερα από την εκλογή του νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και την 
επανασυγκρότηση του Προεδρείου του σε Σώμα καθώς και από την εκλογή των νέων τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών της πλειοψηφίας στην Οικ. Επιτροπή που ολοκληρώθηκαν και σύμφωνα 
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με τις διατάξεις του αρθρ. 74 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και την αριθ. πρωτ. 30565/6-8-
2014 ερμηνευτική εγκύκλιο αριθ. 43/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών καλείται το Δημοτικό 
Συμβούλιο: 
 
Ι) Να αποδεχθεί τις αριθ. πρωτ. 23367/13-9-2018, 23399/13-9-2018 και 23488/14-9-2018 
παραιτήσεις των Δημ. Συμβούλων της πλειοψηφίας κ.κ. Γεωργίου Ανεμογιάννη, Ιωάννη Καλαμπόκη 
και Ευτυχίας Παπαλουκά αντιστοίχως από τακτικά μέλη της πλειοψηφίας στην Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου και την αριθ. πρωτ. 23371/13-9-2018 αντίστοιχη της Δημ. Συμβούλου της 
πλειοψηφίας κ. Αλίκης Γαλαζούλα από αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου. 
 
 
ΙΙ) Να εκλέξει με μυστική ψηφοφορία α) τρία (3) νέα τακτικά μέλη της πλειοψηφίας στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου στη θέση των τριών παραιτηθέντων μελών αυτής και β) τρία (3) νέα 
αναπληρωματικά μέλη αυτής, δεδομένου ότι εκτός του παραιτηθέντος αναπληρωματικού μέλους κ. 
Αλίκης Γαλαζούλα, το έτερο αναπληρωματικό μέλος κ. Ευάγγελος Κουμαριανός έχει παραιτηθεί από 
τη θέση του Δημ. Συμβούλου και η παραίτησή του έχει γίνει με σχετική απόφαση Δημάρχου 
οριστικώς αποδεκτή (άρθρο 54 παρ. 3 του Ν. 3852/10), το δε τρίτο αναπληρωματικό μέλος κ. 
Γεωργία Χαραμαρά εξελέγη σήμερα Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου και ως εκ τούτου δεν μπορεί 
να είναι και μέλος της Επιτροπής. 
                                                
  Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας αποτελείται από τον Δήμαρχο ή 
τον Αντιδήμαρχο που ορίζει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο και από οκτώ μέλη δεδομένου ότι το 
Δημοτικό μας Συμβούλιο απαρτίζεται από 33 μέλη. Βάσει του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν. 3852/10 τα 
πέντε (5) εκλεγόμενα από το Δ.Σ. μέλη προέρχονται από την πλειοψηφία και τα άλλα τρία (3) μέλη 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εκλέγονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας. 
 
 Διευκρινίζουμε ότι δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος ψηφίζει υποψήφιους ισάριθμους με τα μέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
 Εκλέγονται από την πλειοψηφία 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. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η εκλογή των αναπληρωματικών μελών της 
Επιτροπής. 
 
Κατόπιν αυτών η πλειοψηφία θα πρέπει να υποδείξει τουλάχιστον τρεις υποψηφίους για νέα 
τακτικά μέλη της Ε.Π.Ζ. καθώς και τουλάχιστον τρεις υποψηφίους για νέα 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 των τριών (3) τακτικών μελών της πλειοψηφίας στην 
Ε.Π.Ζ. και των τριών (3) αναπληρωματικών μελών αυτής από το σύνολο των συμβούλων του Δ.Σ. 
Σημειωτέον ότι αν κάποιο μέλος του Δ.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. 
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Ομόφωνα γίνονται αποδεκτές οι αριθ. πρωτ. 23367/13-9-2018, 23399/13-9-2018 και 
23488/14-9-2018 παραιτήσεις των Δημ. Συμβούλων της πλειοψηφίας κ.κ. Γεωργίου Ανεμογιάννη, 
Ιωάννη Καλαμπόκη και Ευτυχίας Παπαλουκά αντιστοίχως από τακτικά μέλη της πλειοψηφίας στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου και η αριθ. πρωτ. 23371/13-9-2018 αντίστοιχη της Δημ. 
Συμβούλου της πλειοψηφίας κ. Αλίκης Γαλαζούλα από αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας 
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου. 
 
Κατόπιν αυτού το Σώμα καλείται να προβεί στην εκλογή των νέων μελών της πλειοψηφίας. 
 
 
Ομόφωνα προτείνονται και εγκρίνονται από το Σώμα ως ψηφολέκτες οι  κ.κ. Καλύβης Γεώργιος 
από την πλειοψηφία και Κανταρέλης Δημήτριος από την ελάσσονα μειοψηφία. 
 
 
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Π.Ζ.  ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Καλείται η πλειοψηφία όπως υποδείξει τουλάχιστον τρεις υποψηφίους για τακτικά μέλη της Ε.Π.Ζ. 
και τουλάχιστον τρεις υποψηφίους για αναπληρωματικά μέλη αυτής. 
 
Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε για τακτικά μέλη της Ε.Π.Ζ. τους κ.κ. 1) Αντωναρόπουλο Χρήστο-Ευλόγιο 
του Θεοδώρου 2) Γαλαζούλα Αλίκη του Κωνσταντίνου και 3) Μανωλεδάκη Θεόδωρο του Μιχαήλ 
και για αναπληρωματικά μέλη αυτής  τους κ.κ. 1) Ανεμογιάννη Γεώργιο του Λεωνίδα, 2) 
Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνο του Ιωάννη και 3) Πολίτου Στέλλα του Χρήστου. Άπαντες οι ανωτέρω 
δήλωσαν ότι αποδέχονται την υποψηφιότητά τους. 
 

1. ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
Τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου θα προχωρήσουμε στην εκλογή με 
μυστική ψηφοφορία των τριών νέων τακτικών μελών της πλειοψηφίας της Επιτροπής  Ποιότητας 
Ζωής από τους ήδη υποδειχθέντες εκ μέρους αυτής. 
 
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 είκοσι 
πέντε (25),  δηλαδή όσα και τα μέλη του Δ.Σ. που παραβρέθηκαν και ψήφισαν. 
 
Κατά την πρώτη ψηφοφορία έλαβαν: 
       
1)  Αντωναρόπουλος Χρήστος-Ευλόγιος ψήφους δεκαεννέα  (19)          
2   Γαλαζούλα Αλίκη ψήφους  δεκαοκτώ (18)          
3)  Μανωλεδάκης Θεόδωρος ψήφους   δεκαοκτώ  (18)          
 
     Λευκά : Τρία (3) 
     Άκυρα : Τρία (3) 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δ.Σ. διενήργησε, λόγω της επελθούσης ισοψηφίας μεταξύ των δύο 
εκ των τριών εκλεγέντων τακτικών μελών της πλειοψηφίας κλήρωση, από την οποία αναδείχθηκαν 
η κα Γαλαζούλα Αλίκη ως β΄ τακτικό μέλος της πλειοψηφίας και ο κ. Μανωλεδάκης Θεόδωρος ως 
γ΄ τακτικό μέλος μεταξύ των εκλεγέντων μελών αυτής. 
 
Άρα με την πρώτη ψηφοφορία εκλέγονται ως νέα τακτικά μέλη της Ε.Π.Ζ. από την παράταξη της 
πλειοψηφίας οι κ.κ. 1) Αντωναρόπουλος Χρήστος-Ευλόγιος του Θεοδώρου 2) Γαλαζούλα Αλίκη του 
Κωνσταντίνου και 3) Μανωλεδάκης Θεόδωρος του Μιχαήλ, οι οποίοι έλαβαν δεκαεννέα (19), 
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δεκαοκτώ (18) και δεκαοκτώ (18) ψήφους αντιστοίχως, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων είκοσι πέντε (25) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
 

2. ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ 

 
Τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου θα προχωρήσουμε με τον ίδιο 
τρόπο στην εκλογή με μυστική ψηφοφορία των τριών αναπληρωματικών μελών της πλειοψηφίας 
της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής από τους ήδη υποδειχθέντες εκ μέρους αυτής. 
 
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 είκοσι 
πέντε (25),  δηλαδή όσα και τα μέλη του Δ.Σ. που παραβρέθηκαν και ψήφισαν. 
 
Κατά την πρώτη ψηφοφορία έλαβαν: 
 
1)  Ανεμογιάννης Γεώργιος ψήφους δεκαεπτά  (17)          
2   Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος ψήφους  δεκαοκτώ (18)          
3)  Πολίτου Στέλλα ψήφους   δεκατέσσερις  (14)          
 
     Λευκά : Τέσσερα (4) 
     Άκυρα : Τρία (3) 
 
Άρα με την πρώτη ψηφοφορία εκλέγονται ως νέα αναπληρωματικά  μέλη της Ε.Π.Ζ. από την 
παράταξη της πλειοψηφίας οι κ.κ. 1) Ανεμογιάννης Γεώργιος του Λεωνίδα, 2) Χατζηγεωργίου 
Κωνσταντίνος του Ιωάννη και 3) Πολίτου Στέλλα του Χρήστου, οι οποίοι έλαβαν δεκαεπτά (17), 
δεκαοκτώ (18) και δεκατέσσερις (14) ψήφους αντιστοίχως, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων είκοσι πέντε (25) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
 
    Τέλος η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει επί της εγκρίσεως των κατά τα 
ανωτέρω ενεργηθεισών χωριστά εκλογών. 
                                                
                                                   
  Στη συνέχεια το Δ.Σ. έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρ. 74 του Ν. 3852/10 σε συνδυασμό με 
την αριθ. πρωτ. 30565/6-8-2014 ερμηνευτική εγκύκλιο αριθ. 43/2014 του Υπουργείου 
Εσωτερικών 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 και με μυστική ψηφοφορία εκλογές κατά την αυτή 
συνεδρίαση, στις οποίες εκλέχτηκαν από τα μέλη του για το χρονικό διάστημα από 16/9/2018 
έως 31/8/2019: 
 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ του Δήμου : 1) 
Αντωναρόπουλος Χρήστος-Ευλόγιος του Θεοδώρου 2) Γαλαζούλα Αλίκη του Κωνσταντίνου 
και 3) Μανωλεδάκης Θεόδωρος του Μιχαήλ 
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ του Δήμου :  
1) Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος του Ιωάννη 2) Ανεμογιάννης Γεώργιος του Λεωνίδα και 3) 
Πολίτου Στέλλα του Χρήστου. 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   219/2018. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
 

Η ΕΚΛΕΓΕΙΣΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Καλαμπόκης Ιωάννης 

Ανανιάδης  Νικόλαος 

Παπαλουκά  Ευτυχία 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Ρόκου  Χαρίκλεια 

Καλύβης  Γεώργιος 

Γαλαζούλα  Αλίκη 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου Χριστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Ταβλαρίδης Παναγιώτης 

Κάπουα-Τριανταφύλλου Κωνσταντίνα 

Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος 

Πολίτου Στέλλα 

Τομπούλογλου Ιωάννης 

Κοπελούσος  Χρήστος 

Αράπογλου Γεώργιος 

Κανταρέλης  Δημήτριος 

Κόντος  Απόστολος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Παπακώστας  Βασίλειος 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο               Η ΕΚΛΕΓΕΙΣΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                     ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 
   
Λεβαντή Εμμανολία 
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Εσωτερική Διανομή :  
 

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου  
- Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
- Όλες τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα του Δήμου 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων 
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 
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