ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ 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 – Γθνπηδηαλά 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.: 206/2014

ΠΔΡΙΛΗΨΗ: Πξαθηηθό εθινγήο εθπξνζώπσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ζιηνύπνιεο ζηε Γεληθή
πλέιεπζε ηεο Π.Δ.Γ. Αηηηθήο.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θ. εθηειήο, πνπ εηζεγήζεθε ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,
αλέθεξε ηα εμήο: Με ην Π.Γ. 75/2011 «Πεξηθεξεηαθέο Δλώζεηο Γήκσλ θαη Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο» (Α' 182
ηεο 22αο Απγνύζηνπ 2011), θαζνξίδνληαη, κεηαμύ άιισλ, ε δηαδηθαζία αλάδεημεο ησλ εθπξνζώπσλ ησλ Γήκσλ ζηηο
Γεληθέο πλειεύζεηο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλώζεσλ Γήκσλ (ΠΔΓ) θαη ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο (ΚΔΓΔ)
θαη ε αλάδεημε ησλ νξγάλσλ ηνπο. Ζ ζεηεία ησλ ηειεπηαίσλ ζπκπίπηεη κε ηε δηάξθεηα ηεο δεκνηηθήο πεξηόδνπ θαη
ιήγεη κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ.
ύκθσλα κε ην Π.Γ. 75/2011 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ α.8 ηνπ Ν. 4279/2014 θαη κε ηελ αξηζ.
45/νηθ.30755/8-8-2014 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, επεηδή ζα πξέπεη λα εθιεγνύλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηεο ΠΔΓΑ από ηε Γεληθή πλέιεπζε απηήο ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 10 Οθησβξίνπ 2014, ζηελ ίδηα
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ζπλεδξίαζε εθινγήο ησλ Πξνεδξείσλ ηνπο νη Γήκνη πξέπεη λα αλαδείμνπλ ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπο ζηε Γεληθή
πλέιεπζε ηεο νηθείαο ΠΔΓ.

Δηδηθόηεξα, όπσο αλέθεξε, ζα εθιεγνύλ ζπλνιηθά πέληε (5) εθπξόζσπνη εθ ησλ νπνίσλ
ηξείο (3) ζα πξνέξρνληαη από ηελ πιεηνςεθία (3/5 ηνπ ζπλόινπ) θαη δύν (2) ζα πξνέξρνληαη από
ηνπο ζπλδπαζκνύο ηεο κεηνςεθίαο (2/5 ηνπ ζπλόινπ)
Δπηζήκαλε, όηη δηθαίσκα θαηαξηίζεσο ζπλδπαζκώλ είραλ όινη νη ζπλδπαζκνί νη νπνίνη
έιαβαλ κέξνο ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο θαη θαηέιαβαλ ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηνπιάρηζηνλ κία (1)
έδξα. Τπνςεθηόηεηεο εθηόο ζπλδπαζκώλ απνθιείζηεθαλ.
Οη έδξεο πνπ αλαινγνύλ ζε θάζε ζπλδπαζκό ηεο κεηνςεθίαο, πξνθύπηνπλ από ηε δηαίξεζε ηνπ
αξηζκνύ ησλ εγθύξσλ ςεθνδειηίσλ ηνπ ζπλδπαζκνύ κε ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ εγθύξσλ
ςεθνδειηίσλ θαη ην πειίθν πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ αξηζκό ησλ εθπξνζώπσλ ηεο κεηνςεθίαο ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Π.Δ.Γ. Κάζε ζπλδπαζκόο ιακβάλεη ηόζεο έδξεο
όζν είλαη ην αθέξαην πειίθν απηήο ηεο αξηζκεηηθήο πξάμεο.
Δάλ νη έδξεο πνπ ιακβάλνπλ νη ζπλδπαζκνί, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, είλαη ιηγόηεξεο από
ηηο πξνο δηάζεζε έδξεο, νη έδξεο πνπ απνκέλνπλ δηαλέκνληαη αλά κία ζηνπο ζπλδπαζκνύο αλάινγα
κε ηα αρξεζηκνπνίεηα ππόινηπα πνπ έρνπλ μεθηλώληαο από απηόλ πνπ έρεη ην κεγαιύηεξν. ηελ
πεξίπησζε πνπ ην αρξεζηκνπνίεην ππόινηπν πιεηόλσλ ζπλδπαζκώλ είλαη ίζν, ηόηε δηελεξγείηαη
κεηαμύ απηώλ δεκόζηα θιήξσζε από ηνλ πξόεδξν ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
Σηο έδξεο ησλ ζπλδπαζκώλ θαηαιακβάλνπλ νη ππνςήθηνη θάζε ζπλδπαζκνύ πνπ έιαβαλ ηνπο
πεξηζζόηεξνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο θαηά ζεηξά. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ελεξγείηαη δεκόζηα
θιήξσζε από ηνλ πξόεδξν ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
Μέρξη θαη πξηλ 2 ώξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαηαηέζεθαλ νη δειώζεηο γηα ηελ
θαηάξηηζε ησλ ζπλδπαζκώλ ηεο κεηνςεθίαο θαη ηνπ ζπλδπαζκνύ ηεο πιεηνςεθίαο.
Από ηνπο πκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο θαηαξηίζηεθε ζπλδπαζκόο κε ηελ νλνκαζία «ΠΡΧΣΑ Ζ
ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ» ζηνλ νπνίν έζεζαλ ππνςεθηόηεηα νη θ.θ. 1) Καπίξε Διέλε, 2) Παπαδόπνπινο
Κσλ/λνο θαη 3) εξέηε Υξηζηίλα.
Από ηνπο πκβνύινπο ηεο κεηνςεθίαο θαηαξηίζηεθαλ νη εμήο ζπλδπαζκνί:
1. «ΖΛΗΟΤ – ΠΟΛΗ, ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΠΟΛΖ» ζηνλ νπνίν έζεζαλ ππνςεθηόηεηα νλνκαζηηθά νη θ.θ. 1)
Γνπβή Αγγειηθή θαη 2) Κνθνηίλεο Υξήζηνο
2. Οη δεκνηηθέο παξαηάμεηο «ΝΔΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ» θαη «ΔΝΧΣΗΚΟ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ
ΚΗΝΖΜΑ» θαηέζεζαλ θνηλό ςεθνδέιηην κε ηελ νλνκαζία ««ΝΔΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ – ΔΝΧΣΗΚΟ
ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ» ζηνλ νπνίν έζεζαλ ππνςεθηόηεηα νλνκαζηηθά νη θ.θ. 1)
Αλαγλώζηνπ Ησάλλεο θαη 2) Παληαδόπνπινο Γεκήηξηνο
3. «ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ» ζηνλ νπνίν έζεζαλ ππνςεθηόηεηα νλνκαζηηθά νη θ.θ. 1) Μαξγαξώλεο
Παλαγηώηεο θαη 2) Σζαηζνύιε Αλαζηαζία
ηε ζπλέρεηα νη δεκνηηθνί ύκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο έιαβαλ ην ςεθνδέιηην πνπ
ζπγθξόηεζε ν επηηπρώλ ζπλδπαζκόο θαη αληίζηνηρα νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη ηεο κεηνςεθίαο έιαβαλ
ην ζύλνιν ησλ ςεθνδειηίσλ πνπ θαηήξηηζαλ νη ζπλδπαζκνί ηεο κεηνςεθίαο.

2

Κάιεζε ηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο λα πξνβνύλ ζηελ εθινγή ησλ εθπξνζώπσλ
ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Π.Δ.Γ. Αηηηθήο κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη παξάιιεια θάιεζε ηνπο
δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο ηεο κεηνςεθίαο λα πξνβνύλ ζηελ εθινγή ησλ εθπξνζώπσλ ηνπο ζηε
Γεληθή πλέιεπζε ηεο Π.Δ.Γ. Αηηηθήο κε κπζηηθή ςεθνθνξία ζε μερσξηζηή θάιπε από απηή ησλ
εθπξνζώπσλ ηεο πιεηνςεθίαο.
Αθνινύζεζε ε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ εθπξνζώπσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Π.Δ.Γ. Αηηηθήο.
Κάζε δεκνηηθόο ύκβνπινο ςήθηζε ππνςεθίνπο, κέρξη ηόζνπο όζνπο εθιέγεη ε πιεηνςεθία ή
αληίζηνηρα ε κεηνςεθία ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Π.Δ.Γ.
Μεηά ην πέξαο ηεο ςεθνθνξίαο ε Πξόεδξνο αλαθνίλσζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηα απνηειέζκαηα
ηεο ςεθνθνξίαο, θαηά ζεηξά εθινγήο, ηα νπνία έρνπλ σο εμήο:
Τποψήθιοι εκπρόζωποι ηης πλειοψηθίας:
ΤΝΓΤΑΜΟ «ΠΡΩΣΑ Η ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ», έιαβε 24 ψηθοδέληια
1. Καπίξε Διέλε, έιαβε είθνζη ηέζζεξηο (24) ςήθνπο

– εθιέγεηαη

2. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, έιαβε είθνζη ηέζζεξηο (24) ςήθνπο

- εθιέγεηαη

3. εξέηε Υξηζηίλα, έιαβε είθνζη ηέζζεξηο (24) ςήθνπο

- εθιέγεηαη

Τποψήθιοι εκπρόζωποι ηης μειοψηθίας:
Α. σνδσαζμός «ΗΛΙΟΤ-ΠΟΛΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ», έιαβε 6 ψηθοδέληια
1. Κνθνηίλεο Υξήζηνο, έιαβε έμη (6) ςήθνπο

- εθιέγεηαη

2. Γνπβή Αγγειηθή, έιαβε πέληε (5) ςήθνπο

- (αλαπιεξσκαηηθόο)

Β. σνδσαζμός «ΛΑΪΚΗ ΤΠΔΙΡΩΗ», έιαβε 5 ψηθοδέληια
1. Σζαηζνύιε Αλαηαζία, έιαβε ηξεηο (3) ςήθνπο

– εθιέγεηαη

2. Μαξγαξώλεο Παλαγηώηεο, έιαβε δύν (2) ςήθνπο

– (αλαπιεξσκαηηθόο)

Γ. σνδσαζμός «ΝΔΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ - ΔΝΩΣΙΚΟ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ», έιαβε 4
ψηθοδέληια
1. Αλαγλώζηνπ Ησάλλεο, έιαβε ηέζζεξηο (4) ςήθνπο
2. Παληαδόπνπινο Γεκήηξηνο, έιαβε ηξεηο (3) ςήθνπο
Κιείλνληαο ινηπόλ, ν θ. Πξόεδξνο αλαθνίλσζε ηνπο εθιεγέληεο εθπξνζώπνπο ηνπ Γήκνπ
Ζιηνύπνιεο ζηελ Π.Δ.Γ. Αηηηθήο, νη νπνίνη έρνπλ σο εμήο:
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ
1. Καπίξε Διέλε
2. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο
3. εξέηε Υξηζηίλα
4. Κνθνηίλεο Υξήζηνο
5. Σζαηζνύιε Αλαζηαζία
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ
1. Γνπβή Αγγειηθή, σο αλαπιεξώηξηα ηνπ Κνθνηίλε Υξήζηνπ
2. Μαξγαξώλεο Παλαγηώηεο, σο αλαπιεξσηήο ηεο Σζαηζνύιε Αλαζηαζίαο

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 206/2014 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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