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                                         Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             
                                                   «Εκλογή  Αντιπροέδρου  Οικονομικής  Επιτροπής,    
                                                     με φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις      
                                                     του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/10». 
 
 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97) σήμερα στις 31 
του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  
Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την 
υπ΄αριθ. 664/1/27-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Χαράλαμπου 
Μπόβου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του 
Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Β΄. 
 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί η σύνθεση των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής είναι η εξής :      

    
 
 
1) Μπόβος Χαράλαμπος, Πρόεδρος 2) Καραβίας Γεώργιος 3) Μαυράκη-Φίλου 
Παρασκευή 4) Νικολόπουλος Φώτιος 5) Σιμιγδαλά Ειρήνη 6) Παπαλουκά Ευτυχία 7) 
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος, 8) Κόντος Σταύρος και 9) Βαλασσάς 
Βεργής, μέλη. 
 
 
Από το ανωτέρω νόμιμο σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν απόντες :  
 
 
 
Ουδείς. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 



 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») η Οικονομική 
Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην πρώτη μετά την εκλογή τους 
συνεδρίαση εκλέγουν μεταξύ των μελών τους και με φανερή ψηφοφορία τον 
Αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Δικαίωμα 
ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής.  
 
Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 71351/41/14-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 
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. Χαράλαμπος Τομπούλογλου-
Λεωνιδόπουλος του Λαζάρου από τη μειοψηφία.   
 
Διεξάγεται  φανερή ψηφοφορία :  
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Μπόβος ψηφίζει τον  κ. Χαράλαμπο 
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλο.  
Η κα Ειρήνη Σιμιγδαλά ψηφίζει τον κ. Χαράλαμπο Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλο.  
Ο κ. Φώτιος Νικολόπουλος ψηφίζει τον κ. Χαράλαμπο Τομπούλογλου-
Λεωνιδόπουλο.  
Η κα Ευτυχία Παπαλουκά ψηφίζει τον κ. Χαράλαμπο Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλο.  
Η κα Παρασκευή Μαυράκη-Φίλου ψηφίζει τον κ. Χαράλαμπο Τομπούλογλου-
Λεωνιδόπουλο.  
Ο κ. Γεώργιος Καραβίας ψηφίζει τον κ. Χαράλαμπο Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλο.  
Ο κ. Χαράλαμπος Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος ψηφίζει τον κ. Χαράλαμπο 
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλο.  
Ο κ. Σταύρος Κόντος ψηφίζει τον κ. Χαράλαμπο Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλο.  
Ο κ. Βεργής Βαλασσάς ψηφίζει λευκό. 
 
Άρα έλαβαν :  
 
Ο κ. Χαράλαμπος Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος ψήφους οκτώ (8). 
 
Λευκά : Ένα (1). 
 
Συνεπώς με την πρώτη ψηφοφορία εκλέγεται Αντιπρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος του Λαζάρου, ο οποίος έλαβε οκτώ (8) ψήφους, ήτοι 
την απόλυτη πλειοψηφία όλων 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.Δ.  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 Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. 
Χαράλαμπος Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος του Λαζάρου. 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                    
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Ελένη Σούλα 
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