ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 26 Μαΐου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 18556/20.5.2011 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε
κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα
ενός είναι παρόντα τριάντα εννιά,

δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης

Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5.
Γεωργάκης Ευάγγελος, 6. Παπαδόπουλος Κων/νος, 7. Αντωνίου Ευαγγελία, 8. Βιδάλης Παναγιώτης,
9. Νικήφόρος Ιωάννης, 10. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 11.Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 12.
Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 13. Χατζηδάκης Γεώργιος, 14. Δημητρόπουλος Άγγελος, 15. Γιαννάκης
Χρήστος, 16. Καλλαρύτης Χρήστος, 17. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 18. Αντζινάς Ιωάννης, 19.
Κυριακουλέας Παύλος, 20. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 21. Βασιλείου Ανδρέας, 22. Καλούδης Κων/νος,
23. Σερέτη Χριστίνα, 24. Καπίρη Ελένη, 25. Αναγνώστου Ιωάννης, 26. Ευσταθίου Αναστάσιος, 27.
Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 28. Κωνσταντέας Αναστάσιος, 29. Αραμπατζής Γαβριήλ, 30. Τσατσούλη
Αναστασία, 31. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 32. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 33. Πανταζόπουλος Δημήτριος,
34. Μπενάς Γεώργιος, 35. Πούλος Ιωάννης, 36. Πατσαβός Παναγιώτης, 37. Πίκουλα Αργυρώ, 38.
Κοκοτίνης Χρήστος και 39. Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1. Γάσπαρη-Λούβαρη Πηνελόπη και 2.
Βασιλακόπουλος Βασίλειος, δεν προσήλθαν

αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ.

Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, κ. Γκούμας Λεωνίδας.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 181/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή παραίτησης και εκλογή τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
(Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αραμπατζής)
Η Πρόεδρος κ. Ζαννιά , που εισηγήθηκε το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε το
Σώμα ότι με την 3/2011 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εκλέξει τα μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, τακτικά και αναπληρωματικά.

Επίσης έθεσε υπόψη των Συμβούλων σχετικό

έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σεφτελή, το οποίο έχει ως εξής :
Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής, είχε διατυπωθεί το αίτημα της
δημοτικής παράταξης της Λαϊκής Συσπείρωσης να εξετασθεί η δυνατότητα οι συνεδριάσεις της εν
λόγω επιτροπής να γίνονται τις απογευματινές ώρες, ώστε να διευκολύνεται το τακτικό μέλος της κ.
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Λαγκαδινός Θεοφάνης που εργάζεται το πρωί να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις της. Επειδή δεν
κατέστη δυνατό να ικανοποιηθεί το αίτημα με αποτέλεσμα ο κ. Λαγκαδινός Θεοφάνης να μην
παραβρεθεί σε καμία από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, υπάρχει η σύμφωνη γνώμη
του ιδίου, αλλά και της παράταξής του να εκλεγεί νέο τακτικό μέλος της Επιτροπής από τις παρατάξεις
της ελάσσονος μειοψηφίας, όπως σχετικά προβλέπει και ο Νόμος 3852/2010 (άρθρο 75 παρ. 4).
Ακολούθως η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 26.5.2011 παραίτηση του κ.
Θεοφάνη Λαγκαδινού , από την θέση του τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Το Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 και 75 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
Ομόφωνα αποφασίζει
Αποδέχεται την παραίτηση του κ. Λαγκαδινού Θεοφάνη, από την θέση του τακτικού μέλους της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Στη συνέχεια, η κ. Πρόεδρος, κάλεσε όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων
της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη του υποψηφίου τακτικού μέλους
που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας.
Υποψήφιος από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε η Πρόεδρος, θα είναι όποιος
εκλεγεί με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, αν ο
υποψήφιος δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια
περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με
σχετική πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία,
ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση.
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας , ο
οποίοι πρότειναν την επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ανεξάρτητη Κοινωνία Πολιτών» κ.
Πίκουλα Αργυρώ.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την εκλογή του τακτικού μέλους της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής από τους Συμβούλους της μειοψηφίας είχαμε:
α) Υποψήφιος τακτικός είναι .:
-

κ. Πίκουλα Αργυρώ ( δεκατέσσερις

[14] ψήφοι)

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής του τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με
δεδομένη την υποψηφιότητα της κ. Πίκουλα Αργυρώς από την μειοψηφία.
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι η υποψήφια
συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα,
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κ. Πίκουλα Αργυρώ ( τριάντα οκτώ [38] ψήφοι)

Η οποία και εκλέγεται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
Συνοψίζοντας, η Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο το όνομα της κ.Πίκουλα
Αργυρώς ως εκλεγμένου τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 181/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 3.6.2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

3

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-ΛΙΑΠΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

