ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 1εο ζπλεδξίαζεο ηεο λέαο δεκνηηθήο
πεξηόδνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο

ήκεξα 7 επηεκβξίνπ 2014, εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 11:00 π.κ. ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από ηηο 34760/1-9-2014 θαη 35267/4-9-2014 πξνζθιήζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνύινπ ηνπ
επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο θ. Κσλζηαληίλνπ Γ. εθηειή πνπ δόζεθε ζε
θάζε ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 64 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010.
Μεηά ηε δηαπίζησζε
όηη ην πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ζαξάληα ελόο είλαη παξόληα ηξηάληα ελλέα, δει. νη θ.θ.
1. εθηειήο Κσλ/λνο, Πξνεδξεύσλ ύκβνπινο, 2. Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 3. Υσκαηά Αηθαηεξίλε, 4. Υαηδεδάθεο
Γεώξγηνο, 5. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 6. Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 7. Φπξξόπνπινο Δπζηάζηνο, 8. Παληαδόπνπινο
Ζιίαο, 9. εξέηε Υξηζηίλα, 10. Καιαξξύηεο Υξήζηνο, 11. Εαλληά Δπθεκία, 12. Αληδηλάο Ησάλλεο, 13. Βηδάιεο
Παλαγηώηεο, 14. Γηαλλόπνπινο Θεκηζηνθιήο, 15. Γεκεηξόπνπινο Άγγεινο, 16. Κνξκά – Γθνπηδηάλα Γήκεηξα, 17.
Καινύδεο Κσλ/λνο, 18. Μπαζνύξεο Μαξίλνο, 19. Κνύξηεο Αλδξέαο, 20. Κνπξή Μαξία, 21. Παλαγηώηαξεο
Αλαζηάζηνο, 22. Νηθεθόξνο Ησάλλεο, 23. Γξεγνξέαο Ησάλλεο, 24. Καπίξε Διέλε, 25. Κνθνηίλεο Υξήζηνο, 26.
Καιαληίδεο Γεκήηξηνο, 27. Αζβεζηάο Γεκήηξηνο, 28. Υξπζνπιάθεο Φώηηνο, 29. Αληύπαο Γεώξγηνο, 30. Γνπβή
Αγγειηθή, 31. Αλαγλώζηνπ Ησάλλεο, 32. Σζαηζνύιε Αλζηαζία, 33. Μαξγαξώλεο Παλαγηώηεο, 34. Δπζηαζίνπ
Αλαζηάζηνο, 35. Κνπξήο Μηραήι, 36. Παληαδόπνπινο Γεκήηξηνο, 37. Πνύινο Ησάλλεο, 38. Πίθνπια Αξγπξώ θαη 39.
όθεο Γεώξγηνο,
όηη νη θ.θ. 1. Γεσξγίνπ Γεκήηξηνο θαη Αγαδάθνο Γεώξγηνο, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ λόκηκα, όηη ν
Γήκαξρνο, θ. Βαζίιεηνο Βαιαζόπνπινο, είλαη παξώλ,
ν θ. Πξνεδξεύσλ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. Γεκήηξηνο Αλαζηόπνπινο θαη ν Ννκηθόο
ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Κσλ/λνο Μαληαδάθεο.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 205/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δθινγή Μειώλ Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο (ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά)
Μεηά ηελ εθινγή ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ν λενεθιεγείο Πξόεδξνο, αθνύ αλέζεζε
θαζήθνληα εηδηθνύ γξακκαηέα ζηε δεκνηηθή ππάιιειν θαη πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο Γξαθείνπ
πιινγηθώλ Οξγάλσλ, θ. Καιπνπδάλε Ακαιία, θάιεζε ην πκβνύιην λα πξνβεί ζηελ εθινγή ησλ ηαθηηθώλ
θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο γηα δπόκηζε έηε (1/9/2014 – 5/3/2017), ζηελ
εηδηθή απηή ζπλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.3852/2010.
Δηδηθόηεξα, όπσο αλέθεξε, ζα εθιεγνύλ ζπλνιηθά νθηώ (8) ηαθηηθά κέιε εθ ησλ νπνίσλ ηα ηξία (3) ζα
πξνέξρνληαη από ην ζύλνιν ησλ ζπκβνύισλ ηεο κεηνςεθίαο θαη επίζεο πέληε (5) αλαπιεξσκαηηθά κέιε, εθ
ησλ νπνίσλ ηα δύν (2) ζα πξνέξρνληαη από ην ζύλνιν ηεο κεηνςεθίαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Δπηζήκαλε δε, όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64, παξ. 8 ηνπ Ν. 3852/2010 ν Πξόεδξνο ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ δελ κπνξεί λα εθιεγεί κέινο ησλ Δπηηξνπώλ θαη θάιεζε όινπο ηνπο πκβνύινπο
ησλ Γεκνηηθώλ Παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο λα πξνβνύλ αξρηθά ζηελ εθινγή κε κπζηηθή ςεθνθνξία γηα
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ηελ αλάδεημε ησλ ππνςεθίσλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ πνπ πξνέξρνληαη από ην ζύλνιν ησλ
πκβνύισλ ηεο κεηνςεθίαο θαη πνπ αλαινγνύλ ζ’ απηή ηξεηο (3) ππνςήθηνη σο ηαθηηθά κέιε θαη δύν (2)
ππνςήθηνη σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Τπνςήθηνη από ην ζύλνιν ηεο κεηνςεθίαο, όπσο ελεκέξσζε ν
Πξόεδξνο, ζα είλαη όζνη εθιεγνύλ κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηεο κεηνςεθίαο θαη
αλ ηνύην δελ επηηεπρζεί, γηα όπνηνλ ππνςήθην δελ ζπγθεληξώζεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ζα γίλεη δεύηεξε
ςεθνθνξία θαη ζηελ ίδηα πεξίπησζε απνηειέζκαηνο ζα αθνινπζήζεη θαη ηξίηε ςεθνθνξία, πξνθεηκέλνπ λα
γίλεη ε εθινγή κε ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηεο κεηνςεθίαο.
Αθνινύζεζε ε παξαπάλσ δηαδηθαζία από ηνπο πκβνύινπο ηεο κεηνςεθίαο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο ν
Πξόεδξνο αλαθνίλσζε ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο
Πνηόηεηαο Εσήο πνπ εθιέρζεθαλ από ηε κεηνςεθία ήηνη:
α. ππνςήθηνη ηαθηηθνί νη:


θ. Αγαδάθνο Γεώξγηνο (ελλέα [9] ςήθνη)



θ. Αληύπαο Γεώξγηνο (δέθα ηέζζεξηο [14] ςήθνη)



θ. Κνπξήο Μηραήι (ελλέα [9] ςήθνη)

β. ππνςήθηνη αλαπιεξσκαηηθνί νη:


θ. Πίθνπια Αξγπξώ (δέθα [10] ςήθνη)



θ. Πνύινο Ησάλλεο (δέθα ηξεηο [13] ςήθνη)
Από ηνπο πκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο πξνηάζεθαλ από ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηαθηηθά κέιε ηεο

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο πέληε (5) ύκβνπινη θαη νλνκαζηηθά νη εμήο:


θ. Αληδηλάο Ησάλλεο



θ. Κνύξηεο Αλδξέαο



θ. Παλαγηώηαξεο Αλαζηάζηνο



θ. Παληαδόπνπινο Ζιίαο



θ. Φπξξόπνπινο Δπζηάζηνο

θαη γηα αλαπιεξσκαηηθά ηξεηο (3) ύκβνπινη θαη νλνκαζηηθά νη εμήο:


θ. Κνπξή Μαξία



θ. Μπαζνύξεο Μαξίλνο



θ. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο

Ο Πξόεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα πξνβεί ζηελ εθινγή ησλ ηαθηηθώλ θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ
αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε ηελ απόιπηε
πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ θαη γηα όζνπο ππνςεθίνπο δελ επηηεπρζεί, λα αθνινπζήζεη δεύηεξε θαη ηέινο
ηξίηε ςεθνθνξία, πξνθεηκέλνπ λα εθιεγνύλ κε ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ θαη ζε πεξίπησζε
ηζνςεθίαο ζε νπνηαδήπνηε ςεθνθνξία ζα δηελεξγεζεί θιήξσζε από ηνλ Πξόεδξν.
Αθνινύζεζε ε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ νθηώ (8) ηαθηηθώλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο γηα ηηο
ζέζεηο ησλ νπνίσλ νη ππνςεθηόηεηεο, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, αλήιζαλ ζε νθηώ (8) ήηνη ηξεηο (3) ηεο
κεηνςεθίαο θαη πέληε (5) ηεο πιεηνςεθίαο.
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Κάζε ύκβνπινο ςήθηζε ππνςεθίνπο, ζε αλώηαην αξηζκό ηζάξηζκνπο κε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο
Εσήο.
Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ ςεθνθνξίαο δηαπηζηώζεθε από ην Πξνεδξείν όηη από ηνπο νθηώ (8)
ππνςεθίνπο θαη νη νθηώ(8) ζπγθέληξσζαλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ θαη εθιέγνληαη νη θ.θ.:
1) Αληδηλάο Ησάλλεο (26 ςήθνη),
2) Κνύξηεο Αλδξέαο (26 ςήθνη),
3) Παλαγηώηαξεο Αλαζηάζηνο (27 ςήθνη),
4) Παληαδόπνπινο Ζιίαο (25 ςήθνη),
5) Φπξξόπνπινο Δπζηάζηνο (24 ςήθνη),
6) Αγαδάθνο Γεώξγηνο (22 ςήθνη),
7) Αληύπαο Γεώξγηνο (24 ςήθνη) θαη
8) Κνπξήο Μηραήι (22 ςήθνη).
Αθνινύζεζε ε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ πέληε (5) αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο
κε δεδνκέλεο ηηο ππνςεθηόηεηεο ησλ δύν (2) κειώλ ηεο κεηνςεθίαο, ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη
πξνεγεζεί θαη ηξηώλ (3) κειώλ ηεο πιεηνςεθίαο, όπσο νλνκαζηηθά αλαθέξνληαη παξαπάλσ.
Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη ςήθηζαλ ηόζνπο ππνςεθίνπο όζνπο θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο
Πνηόηεηαο Εσήο.
Μεηά ην πέξαο ηεο αλαθεξόκελεο δηαδηθαζίαο δηαπηζηώζεθε από ην Πξνεδξείν από ηνπο πέληε (5)
ππνςεθίνπο θαη νη πέληε ζπγθέληξσζαλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ νη θ.θ.:
1) Κνπξή Μαξία (29 ςήθνη),
2) Μπαζνύξεο Μαξίλνο (25 ςήθνη),
3) Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο (27 ςήθνη),
4) Πίθνπια Αξγπξώ (22 ςήθνη) θαη
5) Πνύινο Ησάλλεο (25 ςήθνη)
νη νπνίνη θαη εθιέγνληαη από ηελ ςεθνθνξία απηή σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο
Εσήο.
ην ζεκείν απηό ην ιόγν έιαβε ν θ. Γήκαξρνο, ν νπνίνο αλαθνίλσζε ζην ώκα όηη Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
Πνηόηεηαο Εσήο, κε απόθαζε Γεκάξρνπ, νξίδεηαη ν Αληηδήκαξρνο θ. Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο.
Σέινο, ζπλνςίδνληαο ν Πξόεδξνο αλαθνίλσζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηα νλόκαηα ησλ
εθιεγέλησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο Πξνέδξνπ, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 1/9/2014 – 5/3/2017
σο εμήο:
Σακτικά Μέλη:
1. Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο, Πξόεδξνο
2. θ. Αληδηλάο Ησάλλεο
3. Κνύξηεο Αλδξέαο
4. Παλαγηώηαξεο Αλαζηάζηνο
5. Παληαδόπνπινο Ζιίαο
6. Φπξξόπνπινο Δπζηάζηνο
7. Αγαδάθνο Γεώξγηνο
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8. Αληύπαο Γεώξγηνο
9. Κνπξήο Μηραήι
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. θ. Κνπξή Μαξία
2. θ. Μπαζνύξεο Μαξίλνο
3. θ. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο
4. θ. Πίθνπια Αξγπξώ
5. θ. Πνύινο Ησάλλεο
Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 205/2014 θαη είλαη αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν.
Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΔΦΣΔΛΖ

Υ.Γηαλλάθεο, Α.Υσκαηά, Γ. Υαηδεδάθεο, Κ Παπαδόπνπινο, Α.Μαξθνπιάθε

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Δ.Φπξξόπνπινο, Ζ.Παληαδόπνπινο, Υ.εξέηε, Υ.Καιαξξύηεο, Δ.Εαλληά,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 8.9.2014

Η.Αληδηλάο, Π.Βηδάιεο, Θ.Γηαλλόπνπινο, Α.Γεκεηξόπνπινο,Γ.Κνξκά-Γθνπηδηαλά
Κ.Καινύδεο, Μ.Μπαζνύξεο, Α.Κνύξηεο, Μ.Κνπξή, Α.Παλαγηώηαξεο,

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Η.Νηθεθόξνο, Η.Γξεγνξέαο, Δ.Καπίξε,
Υ.Κνθνηίλεο, Γ.Καιαληίδεο, Γ.Αζβεζηάο, Φ.Υξπζνπιάθεο, Γ.Αληύπαο,
Α.Γνπβή, Η.Αλαγλώζηνπ, Α.Σζαηζνύιε, Π.Μαξγαξώλεο,

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΔΦΣΔΛΖ

Α.Δπζηαζίνπ, Μ.Κνπξήο, Γ.Παληαδόπνπινο, Η.Πνύινο, Α.Πίθνπια, Γ.όθεο
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