ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 3 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 49989/30.12.2010 πρόσκληση του
πλειοψηφούντος Δημοτικού Συμβούλου κ. Σεφτελή Κων/νου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο,
σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών
σαράντα ενός είναι παρόντα σαράντα, δηλ. οι κ.κ. 1. Σεφτελής Κων/νος, Προεδρεύων Σύμβουλος,
2. Ζαννιά Ευφημία, 3. Γεωργάκης Ευάγγελος, 4. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 5.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 6. Αντωνίου Ευαγγελία, 7. Βιδάλης Παναγιώτης, 8. Νικηφόρος Ιωάννης,
9. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 10. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 11. Φραγκιουδάκης Αριστείδης,
12. Χατζηδάκης Γεώργιος, 13. Δημητρόπουλος Άγγελος, 14. Γιαννάκης Χρήστος, 15. Καλλαρύτης
Χρήστος, 16. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 17. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα, 18. Αντζινάς Ιωάννης,
19. Κυριακουλέας Παύλος, 20. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 21. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 22.
Βασιλείου Ανδρέας, 23. Καλούδης Κων/νος, 24. Σερέτη Χριστίνα, 25. Καπίρη Ελένη, 26.
Αναγνώστου Ιωάννης, 27. Ευσταθίου Αναστάσιος, 28. Κολιοφώτης Χαράλαμπος, 29.
Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 30. Κωνσταντέας Αναστάσιος, 31. Αραμπατζής Γαβριήλ, 32.
Τσατσούλη Αναστασία, 33. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 34. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 35.
Πανταζόπουλος Δημήτριος, 36. Μπενάς Γεώργιος, 37. Πατσαβός Παναγιώτης, 38. Πίκουλα
Αργυρώ, 39. Κοκοτίνης Χρήστος και 40. Σόφης Γεώργιος, ότι ο κ. Αρβανίτης Νικόλαος δεν
προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών,
ο κ. Προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 1/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου
Ο Προεδρεύων Σύμβουλος κ. Σεφτελής Κων/νος που εισηγήθηκε το θέμα της ημερήσιας
διάταξης, είπε τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 3852/10 και με την υπ’ αριθ. 41 εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (αριθ. πρωτ.
71351/14.2.2010), η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για την
δημοτική περίοδο 2011 – 2012 γίνεται την Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011.
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Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει
εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, το Σώμα εκλέγει, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του. Ο πρόεδρος προτείνεται από τον
πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη μείζονα παράταξη της
μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν
υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Στη συνέχεια κάλεσε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν.3852/2010, τον πλειοψηφήσαντα
συνδυασμό να εκλέξει, μεταξύ των μελών του και με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών
του, τον υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά από τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας, ενημέρωσε το Σώμα ότι για το αξίωμα
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό και με είκοσι
πέντε (25) ψήφους αναδείχθηκε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ευφημία Ζαννιά.
Κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία κάλεσε τους συμβούλους της μείζονος
μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του
Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά από τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας, ενημέρωσε το Σώμα ότι για το αξίωμα
του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου από τον μειοψηφήσαντα συνδυασμό και με έξι (6)
ψήφους αναδείχθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κολιοφώτης Χαράλαμπος.
Κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία κάλεσε και το σύνολο των συμβούλων των
λοιπών δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του
γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ», κ.
Τσατσούλη Αναστασία, δήλωσε ότι δεν προτείνει υποψήφιο για το αξίωμα του γραμματέα του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο επικεφαλής της δημοτικής Παράταξης «ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ», κ. Πανταζόπουλος Δημήτριος δήλωσε ότι δεν προτείνει υποψήφιο για το αξίωμα
του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο επικεφαλής της δημοτικής Παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ –
ΧΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ», κ. Πατσαβός Παναγιώτης δήλωσε ότι δεν προτείνει υποψήφιο για το
αξίωμα του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου
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Η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ.
Πίκουλα Αργυρώ, δήλωσε ότι δεν προτείνει υποψήφιο για το αξίωμα του γραμματέα του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΗΛΙΟΥ-ΠΟΛΙΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ», κ.
Κοκοτίνης Χρήστος, δήλωσε ότι δεν προτείνει υποψήφιο για το αξίωμα του γραμματέα του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΕΙΑ–ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ», κ. Σόφης Γεώργιος, δήλωσε ότι δεν προτείνει υποψήφιο για το αξίωμα
του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια, ο Προεδρεύων Σύμβουλος, ενημέρωσε το Σώμα ότι σε περίπτωση που η
μείζον μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο αντιπρόεδρο ή η ελάσσονα μειοψηφία δεν υποδείξει
γραμματέα, αυτοί υποδεικνύονται από την ελάσσονα ή τη μείζονα μειοψηφία αντίστοιχα και σε
διαφορετική περίπτωση από την πλειοψηφία.
Ακολούθως, κάλεσε τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ», κ. Αναγνώστου Ιωάννη, να προτείνει εκ μέρους της μείζονος μειοψηφίας υποψήφιο
σύμβουλο για το αξίωμα του γραμματέα στο Δημοτικό Σύμβουλο
Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, κ. Αναγνώστου Ιωάννης, δήλωσε ότι δεν προτείνει
υποψήφιο για το αξίωμα του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια, κάλεσε τον Δήμαρχο, κ. Βασίλειο Βαλασόπουλο, να προτείνει εκ μέρους της
πλειοψηφίας, τον υποψήφιο για το αξίωμα του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο κ. Δήμαρχος, λαμβάνοντας το λόγο, πρότεινε για τη θέση του γραμματέα του Δημοτικού
Συμβουλίου, την κ. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα.
Μετά από τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας, ο Προεδρεύων, ενημέρωσε το Σώμα ότι
για το αξίωμα του Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό
και με είκοσι πέντε (25) ψήφους αναδείχθηκε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ανδρουλάκη - Λιάπη
Μαρίκα.
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας και αφού αναδείχθηκαν οι υποψήφιοι για τα
αξιώματα του Προεδρείου, ο Προεδρεύων κάλεσε όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου να προβούν, με μυστική ψηφοφορία, στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και
Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2011 - 2012, ξεχωριστά για κάθε αξίωμα,
ανάμεσα στους εκλεγέντες υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους που αναδείχθηκαν με την
παραπάνω διαδικασία.
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Ειδικότερα ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου από
τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό αναδείχθηκε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ευφημία Ζαννιά και
κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής της για το
συγκεκριμένο αξίωμα.
Στην μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε η προταθείσα συγκέντρωσε την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συμβουλίου, ήτοι τριάντα τεσσάρων (34) ψήφων, οπότε και
εκλέγεται στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου υποψήφιος από τη μείζονα μειοψηφία αναδείχθηκε ο κ. Χαράλαμπος
Κολιοφώτης και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής του
για το συγκεκριμένο αξίωμα.
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε ο προταθείς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του Συμβουλίου, ήτοι είκοσι εννέα (29) ψήφων, οπότε και εκλέγεται στη θέση
του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Γραμματέως του Δημοτικού
Συμβουλίου υποψήφιος από την πλειοψηφία (αφού η μείζων μειοψηφία και η ελάσσονα μειοψηφία
δεν πρότεινε) αναδείχθηκε η κ. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα και κάλεσε τους Δημοτικούς
Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής της για το συγκεκριμένο αξίωμα.
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε η προταθείσα συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του Συμβουλίου, ήτοι είκοσι οκτώ (28) ψήφων, οπότε και εκλέγεται στη θέση
της Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ύστερα από τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου
αποτελείται από τους εξής:
1. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ζαννιά Ευφημία

2. Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Κολιοφώτης Χαράλαμπος

3. Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα

Απ’ αρχής της διαδικασίας ο προεδρεύων Σύμβουλος εισηγήθηκε χρέη Ειδικού Γραμματέα της
συγκεκριμένης συνεδρίασης να ανατεθεί στην παρευρισκόμενη υπάλληλο του Δήμου, Καλπουζάνη
Αμαλία.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2011.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ε. Ζαννιά,Ε.Γεωργάκης,Π. Γάσπαρη-Λούβαρη,Κ.Παπαδόπουλος

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε.Αντωνίου, Π.Βιδάλης, Ι.Νικηφόρος, Α.Μαρκουλάκη,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 4.1.2010

Οδ.Κωνσταντινόπουλος, Α.Φραγκιουδάκης, Γ.Χατζηδάκης,

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Α.Δημητρόπουλος, Χ.Γιαννάκης, Χ.Καλλαρύτης,Γ.Γιαννόπουλος
Μ.Ανδρουλάκη-Λιάπη,Ι.Αντζινάς, Π.Κυριακουλέας, Α.Κοντονίκας,

ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Β. Βασιλακόπουλος, Α. Βασιλείου, Κ.Καλούδης, Χ.Σερέτη,
Ε. Καπίρη, Ι. Αναγνώστου, Α. Ευσταθίου, Χ. Κολιοφώτης,
Π. Γιαννόπουλος, Α. Κωνσταντέας, Γ. Αραμπατζής, Α. Τσατσούλη,
Π. Μαργαρώνης, Θ. Λαγκαδινός, Δ.Πανταζόπουλος, Γ.Μπενάς,
Π. Πατσαβός, Ν.Αρβανίτης, Α. Πίκουλα, Χ. Κοκοτίνης, Γ. Σόφης
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