ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 18ης έκτακτης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα 8 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 35206/5.9.2011 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 πέντε, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης Χαράλαμπος,
Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρούλακη – Λιάπη Μαρία, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5. Γεωργάκης Ευάγγελος,
6. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Αντωνίου Ευαγγελία, 9. Βιδάλης
Παναγιώτης, 10. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 11. Γιαννάκης Χρήστος, 12. Καλλαρύτης Χρήστος, 13.
Γιαννόπουλος Γεώργιος, 14. Αντζινάς Ιωάννης, 15. Κυριακουλέας Παύλος, 16. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 17.
Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 18. Βασιλείου Ανδρέας, 19. Καλούδης Κων/νος, 20. Σερέτη Χριστίνα, 21. Καπίρη
Ελένη, 22. Αναγνώστου Ιωάννης, 23. Ευσταθίου Αναστάσιος, 24. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 25.
Κωνσταντέας Αναστάσιος, 26. Αραμπατζής Γαβριήλ, 27. Τσατσούλη Αναστασία, 28. Μαργαρώνης
Παναγιώτης, 29. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 30. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 31. Μπενάς Γεώργιος, 32. Πούλος
Ιωάννης, 33. Πίκουλα Αργυρώ, 34. Κοκοτίνης Χρήστος και 35. Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1. Νικηφόρος
Ιωάννης, 2. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 3. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 4. Χατζηδάκης Γεώργιος, 5.
Δημητρόπουλος Άγγελος και 6. Πατσαβός Παναγιώτης, 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 η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κ. Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 350/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρακτικό εκλογής εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηλιούπολης στη Γενική
Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής.
(Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεωργάκης)
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ζαννιά, που εισηγήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας
διάταξης, ανέφερε τα εξής: Με το Π.Δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδας» (Α' 182 της 22ας Αυγούστου 2011), καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία ανάδειξης των
εκπροσώπων των Δήμων στις Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και η ανάδειξη των οργάνων τους. Η θητεία των τελευταίων
συμπίπτει με τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου και λήγει με την εγκατάσταση των νέων. Σύμφωνα με την
εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 45/οικ. 38561/30.08.2011, και για την πρώτη εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος
οι Δήμοι αναδεικνύουν τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της οικείας ΠΕΔ έως την 9η
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Σεπτεμβρίου 2011, ενώ η Γενική Συνέλευση των ΠΕΔ συγκαλείται την 19η Σεπτεμβρίου 2011 και της
ΚΕΔΕ την 30η Σεπτεμβρίου 2011.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά πέντε (5) εκπρόσωποι εκ των οποίων τρείς
(3) θα προέρχονται από την πλειοψηφία (3/5 του συνόλου) και δύο (2) θα προέρχονται από τους
συνδυασμούς της μειοψηφίας (2/5 του συνόλου)
Επισήμανε, ότι δικαίωμα καταρτίσεως συνδυασμών είχαν όλοι οι συνδυασμοί οι οποίοι
έλαβαν μέρος στις δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν στο δημοτικό συμβούλιο τουλάχιστον μία (1)
έδρα. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείστηκαν.
Οι έδρες που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό της μειοψηφίας, προκύπτουν από τη διαίρεση του
αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού με το συνολικό αριθμό των εγκύρων
ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων της μειοψηφίας του
δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες
όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της αριθμητικής πράξης.
Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από
τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς ανάλογα με
τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν ξεκινώντας από αυτόν που έχει το μεγαλύτερο. Στην
περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων συνδυασμών είναι ίσο, τότε διενεργείται
μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.
Τις έδρες των συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν τους
περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται δημόσια
κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.
Μέχρι και πριν 2 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης κατατέθηκαν οι δηλώσεις για την
κατάρτιση των συνδυασμών της μειοψηφίας και του συνδυασμού της πλειοψηφίας.
Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας καταρτίστηκε συνδυασμός με την ονομασία «ΠΡΩΤΑ Η
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ» στον οποίο έθεσαν υποψηφιότητα οι κ.κ

, 1) Σεφτελής Κων/νος, 2) Νικηφόρος

Ιωάννης, 3) Καπίρη Ελένη, 4) Βιδάλης Παναγιώτης, 5) Παπαδόπουλος Κων/νος και 6) Σερέτη
Χριστίνα.
Από τους Συμβούλους της μειοψηφίας καταρτίστηκαν οι εξής συνδυασμοί:
1. «ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» στον οποίο έθεσαν υποψηφιότητα ονομαστικά οι κ.κ. 1)
Αναγνώστου Ιωάννης και 2) Αραμπατζής Γαβριήλ
2. «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» στον οποίο έθεσαν υποψηφιότητα ονομαστικά οι κ.κ. 1) Τσατσούλη
Αναστασία, 2) Λαγκαδινός Θεοφάνης και 3) Μαργαρώνης Παναγιώτης
3. «ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ» στον οποίο έθεσαν υποψηφιότητα ονομαστικά οι κ.κ.
1) Πανταζόπουλος Δημήτριος και 2) Πούλος Ιωάννης
4. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» στον οποίο έθεσε υποψηφιότητα ονομαστικά η κ.
Πίκουλα Αργυρώ
5. «ΗΛΙΟΥ-ΠΟΛΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ» στον οποίο έθεσε υποψηφιότητα ονομαστικά ο κ.
Κοκοτίνης Χρήστος
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Στη συνέχεια οι δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας έλαβαν το ψηφοδέλτιο που
συγκρότησε ο επιτυχών συνδυασμός και αντίστοιχα οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας έλαβαν το
σύνολο των ψηφοδελτίων που κατήρτισαν οι συνδυασμοί της μειοψηφίας.
Κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας να προβούν στην εκλογή των εκπροσώπων
τους στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής με μυστική ψηφοφορία και παράλληλα κάλεσε τους
δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας να προβούν στην εκλογή των εκπροσώπων τους στη Γενική
Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής με μυστική ψηφοφορία σε ξεχωριστή κάλπη από αυτή των
εκπροσώπων της πλειοψηφίας.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής.
Κάθε δημοτικός Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, μέχρι τόσους όσους εκλέγει η πλειοψηφία ή
αντίστοιχα η μειοψηφία στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα της
ψηφοφορίας, κατά σειρά εκλογής, τα οποία έχουν ως εξής:
Υποψήφιοι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας:
1. Σεφτελής Κων/νος, έλαβε δέκα εννέα (19) ψήφους

............................... – εκλέγεται

2. Νικηφόρος Ιωάννης, έλαβε δέκα οκτώ (18) ψήφους

– εκλέγεται

3. Καπίρη Ελένη, έλαβε δέκα έξι (16) ψήφους

– εκλέγεται

4. Βιδάλης Παναγιώτης,

(αναπληρωματικός)

5. Παπαδόπουλος Κων/νος

(αναπληρωματικός)

6. Σερέτη Χριστίνα

(αναπληρωματικός)

Υποψήφιοι εκπρόσωποι της μειοψηφίας:
Α. Συνδυασμός «ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»
1. Αναγνώστου Ιωάννης, έλαβε έξι (6) ψήφους

– εκλέγεται

2. Αραμπατζής Γαβριήλ, έλαβε πέντε (5) ψήφους

– (αναπληρωματικός)

Β. Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
1. Τσατσούλη Ανατασία, έλαβε τρεις (3) ψήφους
2. Λαγκαδινός Θεοφάνης,

– εκλέγεται
– (αναπληρωματικός)

Γ. Συνδυασμός «ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ»
1. Πανταζόπουλος Δημήτριος, έλαβε τρεις (3) ψήφους
2. Πούλος Ιωάννης, έλαβε δύο (2) ψήφους

– εκλέγεται
– (αναπληρωματικός)

Δ. Συνδυασμός «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»
1. Πίκουλα Αργυρώ, έλαβε ένα (1) ψήφο
Ε. Συνδυασμός «ΗΛΙΟΥ-ΠΟΛΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ»
1. Κοκοτίνης Χρήστος, έλαβε ένα (1) ψήφο
Στη συνέχεια, η κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων των
συνδυασμών «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» και «ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ» (κ.κ. Τσατσούλη
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Αναστασία και Πανταζόπουλο Δημήτριο αντίστοιχα) και ως εκ τούτου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί
κλήρωση μεταξύ αυτών.
Μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης η Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι εκλέγεται
από τον συνδυασμό «ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ» ο κ. Πανταζόπουλος Δημήτριος και
αναπληρωματικός ο κ. Πούλος Ιωάννης.
Κλείνοντας λοιπόν, η κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε τους εκλεγέντες εκπροσώπους του Δήμου Ηλιούπολης
στην Π.Ε.Δ. Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Σεφτελής Κων/νος
2. Νικηφόρος Ιωάννης
3. Καπίρη Ελένη
4. Αναγνώστου Ιωάννης
5. Πανταζόπουλος Δημήτριος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Βιδάλης Παναγιώτης,
2. Παπαδόπουλος Κων/νος
3. Σερέτη Χριστίνα
4. Αραμπατζής Γαβριήλ, έλαβε πέντε (5) ψήφους
5. Πούλος Ιωάννης, έλαβε δύο (2) ψήφους
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 350/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ – ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 9.9.2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

