ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 2εο ζπλεδξίαζεο ηεο λέαο δεκνηηθήο
πεξηόδνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο

ήκεξα 2 Οθησβξίνπ 2014, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 16:30 ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από ηελ 38251/26-9-2014 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
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 ζαξάληα έλα, δει. νη θ.θ. 1. εθηειήο Κσλ/λνο, Πξόεδξνο, 2. Καιαληίδεο Γεκήηξηνο,
Αληηπξόεδξνο, 3. Κνπξή Μαξία, Γξακκαηέαο, 4. Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 5. Υσκαηά Αηθαηεξίλε, 6.
Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο, 7. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 8. Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 9. Φπξξόπνπινο
Δπζηάζηνο, 10. Παληαδόπνπινο Ζιίαο, 11. εξέηε Υξηζηίλα, 12. Καιαξξύηεο Υξήζηνο, 13. Εαλληά
Δπθεκία, 14. Αληδηλάο Ησάλλεο, 15. Βηδάιεο Παλαγηώηεο, 16. Γηαλλόπνπινο Θεκηζηνθιήο, 17.
Γεκεηξόπνπινο Άγγεινο, 18. Κνξκά – Γθνπηδηάλα Γήκεηξα, 19. Καινύδεο Κσλ/λνο, 20. Μπαζνύξεο
Μαξίλνο, 21. Κνύξηεο Αλδξέαο, 22. Παλαγηώηαξεο Αλαζηάζηνο, 23. Νηθεθόξνο Ησάλλεο, 24. Γξεγνξέαο
Ησάλλεο, 25. Γεσξγίνπ Γεκήηξηνο, 26. Καπίξε Διέλε, 27. Κνθνηίλεο Υξήζηνο, 28. Αζβεζηάο Γεκήηξηνο,
29. Υξπζνπιάθεο Φώηηνο, 30. Αληύπαο Γεώξγηνο, 31. Γνπβή Αγγειηθή, 32. Αλαγλώζηνπ Ησάλλεο,
33.Αγαδάθνο Γεώξγηνο, 34. Σζαηζνύιε Αλαζηαζία, 35. Μαξγαξώλεο Παλαγηώηεο, 36. Δπζηαζίνπ
Αλαζηάζηνο, 37. Κνπξήο Μηραήι, 38. Παληαδόπνπινο Γεκήηξηνο, 39. Πνύινο Ησάλλεο, 40. Πίθνπια
Αξγπξώ θαη 41. όθεο Γεώξγηνο, όηη ν Γήκαξρνο, θ. Βαζίιεηνο Βαιαζόπνπινο, είλαη παξώλ,ν θ. Πξόεδξνο
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, θαη ν δηεπζπληήο θ. Γνπξιήο.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε κόληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 216/2014
ΠΔΡΙΛΗΨΗ: Δπηινγή πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο
Ο θ. Γήκαξρνο πνπ εηζεγήζεθε ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηνπ
πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, είπε ηα εμήο:
ύκθσλα κε ηηο παξ.1 & 2 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.3852/10 όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 58
ηνπ Ν.3966/2011 θαη ην άξζξν 4 ηνπ λ. 4257/2014 νξίδεηαη όηη:
«1. ηνπο δήκνπο άλσ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) θαηνίθσλ, κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ,
επηιέγεηαη, θαηόπηλ πξνθεξύμεσο πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ, πξόζσπν εγλσζκέλνπ
θύξνπο θαη εκπεηξίαο, σο ζπκπαξαζηάηεο ηνπ δεκόηε θαη ηεο επηρείξεζεο. Τπνςεθηόηεηεο ππνβάιινληαη κε
δήισζε πνπ θαηαηίζεηαη ζην πξνεδξείν ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο
επηινγήο. Χο ζπκπαξαζηάηεο ηνπ δεκόηε θαη ηεο επηρείξεζεο δελ κπνξεί λα επηιεγεί αηξεηόο δήκνπ,
πεξηθέξεηαο ή βνπιεπηήο. Χο πξνο ην αμίσκα ηνπ ζπκπαξαζηάηε ηνπ δεκόηε ηζρύνπλ ηα θσιύκαηα θαη ηα
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αζπκβίβαζηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 14 ηνπ παξόληνο. Ζ ζεηεία ηνπ ζπκπαξαζηάηε αθνινπζεί ηε
ζεηεία ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ.
2. Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπκπαξαζηάηε γίλεηαη εληόο έμη (6) κελώλ από ηελ εγθαηάζηαζε ησλ
αξρώλ. Ο ζπκπαξαζηάηεο ηνπ δεκόηε θαη ηεο επηρείξεζεο επηιέγεηαη κε απόθαζε ε νπνία ιακβάλεηαη κε
κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε πιεηνςεθία ησλ δύν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ. Αλ δελ επηηεπρζεί ε επηινγή, ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη θαηά ηελ ίδηα ή κεηαγελέζηεξε
ζπλεδξίαζε κε ηελ ίδηα πιεηνςεθία. Δίλαη επηηξεπηή κε ηελ ίδηα πιεηνςεθία θαη ηελ απηή δηαδηθαζία ε
αλάθιεζε ηνπ ζπκπαξαζηάηε γηα πιεκκειή εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε
απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.»
ηελ εγθύθιην 27230/07.06.2011 ΤΠ.Δ.Α.&Ζ.Γ. επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:
«εκεηώλεηαη επίζεο όηη γηα ηελ εθινγή ηνπ πκπαξαζηάηε ηζρύνπλ ηα θσιύκαηα ησλ άξζξσλ 14 θαη 116
ηνπ Ν. 3852/ 2010, όπσο αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 77, παξ. 1 πξνηειεπηαίν εδάθην θαη 179, παξ. 1
πξνηειεπηαίν εδάθην ηνπ ηδίνπ λόκνπ. Δπνκέλσο δελ πθίζηαηαη θώιπκα εθινγήο δηθεγόξνπ ζηε ζέζε ηνπ
πκπαξαζηάηε.
Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή ηνπ πκπαξαζηάηε αξρίδεη κε ηελ έθδνζε πξνθήξπμεο γηα ηελ πιήξσζε ηεο
ζέζεο. Ζ πξνθήξπμε κπνξεί λα εθδίδεηαη, θάζε θνξά, θαη κεηά ην πέξαο ηεο δεύηεξεο αλεπηηπρνύο εθινγήο
ηνπ πκπαξαζηάηε. Δθόζνλ, δειαδή, κεηά από δύν ςεθνθνξίεο, νη νπνίεο κπνξεί λα δηελεξγνύληαη ζηελ
ίδηα ή ζε επνκέλε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή πεξηθεξεηαθνύ ζπκβνπιίνπ, δελ επηηπγράλεηαη ε εθινγή ηνπ
πκπαξαζηάηε, ηόηε πξηλ ηε δηελέξγεηα λέαο ςεθνθνξίαο εθδίδεηαη πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο,
ζηελ νπνία κπνξνύλ λα ζέζνπλ ππνςεθηόηεηα ηα ίδηα ή άιια πξόζσπα ή λα απνζύξνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο
πξόζσπα πνπ είραλ ζέζεη ππνςεθηόηεηα κε ηελ πξνεγνύκελε πξνθήξπμε».
Έπεηηα από ηελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ.37644/22.9.2014 πξνθήξπμε ηνπ Γήκνπ, ε νπνία δεκνζηεύζεθε ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, νη ελδηαθεξόκελνη γηα ηε ζέζε ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκόηε & ηεο Δπηρείξεζεο
έζεζαλ θαηόπηλ ζρεηηθήο δήισζήο ηνπο ζην πξνεδξείν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηηο ππνςεθηόηεηεο ηνπο.
-

Αξακπαηδήο Γαβξηήι

-

Γηακαληόπνπινο Γεκήηξηνο

-

Καιηζώλεο Γεκήηξηνο

-

Παπαγεσξγίνπ Εσή

-

ατηάθεο Κίκσλαο

-

πιίθνο Γεώξγηνο

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε όια ηα παξόληα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ λα πξνβνύλ, κε κπζηηθή
ςεθνθνξία ζηελ επηινγή ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκόηε & ηεο Δπηρείξεζεο αλάκεζα ζηνπο παξαπάλσ
ππνςήθηνπο, ιακβάλνληαο ππόςε ην εγλσζκέλν θύξνο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ θαζελόο.
Έπεηηα από ηελ δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο γηα ηελ εθινγή ν Πξόεδξνο αλέγλσζε ηα απνηειέζκαηα ηεο
ςεθνθνξίαο ηα νπνία έρνπλ σο εμήο:
1. Αξακπαηδήο Γαβξηήι, έιαβε ηέζζεξηο (4) ςήθνπο
2. Γηακαληόπνπινο Γεκήηξηνο, έιαβε κεδέλ (0) ςήθνπο
3. Καιηζώλεο Γεκήηξηνο, έιαβε ελλέα (9) ςήθνπο
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4. Παπαγεσξγίνπ Εσή, έιαβε κεδέλ (0) ςήθνπο
5. ατηάθεο Κίκσλαο, έιαβε κεδέλ (0) ςήθνπο
6. πιίθνο Γεώξγηνο, έιαβε είθνζη ηέζζεξηο (24) ςήθνπο
ηελ ςεθνθνξία πνπ αθνινύζεζε, ηελ πιεηνςεθία ησλ δύν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζπγθέληξσζε ν Αξακπαηδήο Γαβξηήι κε είθνζη επηά (27) ςήθνπο, νπόηε θαη
επηιέγεηαη ζηε ζέζε ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκόηε & ηεο Δπηρείξεζεο.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ


ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ,



ην άξζξν 77 ηνπ Ν.3852/10, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3966/2011 θαη
ην άξζξν 4 ηνπ λ. 4257/2014



ηελ εγθύθιην 27230/07.06.2011 ΤΠ.Δ.Α.&Ζ.Γ



ηηο ππνςεθηόηεηεο πνπ ππνβιήζεθαλ ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 37644/22.9.2014
πξνθήξπμε ηνπ Γήκνπ



ηελ ηήξεζε ηεο λόκηκεο δηαδηθαζίαο



ην γεγνλόο όηη ν πιεζπζκόο ηνπ Γήκνπ αλέξρεηαη ζε 78.153 θαηνίθνπο, ζύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία
απνγξαθή.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ κε ηελ απαηηνύκελε πιεηνςεθία ησλ 2/3

(κε ηηο δειώζεηο ησλ θ.θ. Σζαηζνύιε, Μαξγαξώλε, Πίθνπια θαη όθε όηη απέρνπλ από ηε δηαδηθαζία)
Α. Δπηιέγεη σο πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκόηε & ηεο Δπηρείξεζεο ηνλ θ. Αξακπαηδή Γαβξηήι
Β. Χο πξνο ην αμίσκα ηνπ ζπκπαξαζηάηε ηνπ δεκόηε ηζρύνπλ ηα θσιύκαηα θαη ηα αζπκβίβαζηα πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 14 ηνπ Ν.3852/10.
Γ. Ζ ζεηεία ηνπ ζπκπαξαζηάηε αθνινπζεί ηε ζεηεία ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 216/2014 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.
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 6.10.2014

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

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

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

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΔΦΣΔΛΖ

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