ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 25ης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:45 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 50077/22.12.2011 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 επτά,

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. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Βιδάλης Παναγιώτης, 9. Νικηφόρος
Ιωάννης, 10. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 11. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 12. Χατζηδάκης Γεώργιος, 13.
Δημητρόπουλος Άγγελος, 14. Γιαννάκης Χρήστος, 15. Καλλαρύτης Χρήστος, 16. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 17.
Αντζινάς Ιωάννης, 18. Κυριακουλέας Παύλος, 19. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 20. Βασιλείου Ανδρέας, 21.
Καλούδης Κων/νος, 22. Σερέτη Χριστίνα, 23. Καπίρη Ελένη, 24. Αναγνώστου Ιωάννης, 25. Ευσταθίου
Αναστάσιος, 26. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 27. Κωνσταντέας Αναστάσιος, 28. Αραμπατζής Γαβριήλ, 29.
Τσατσούλη Αναστασία, 30. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 31. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 32. Μπενάς Γεώργιος,
33. Πούλος Ιωάννης, 34. Πατσαβός Παναγιώτης, 35. Πίκουλα Αργυρώ, 36. Κοκοτίνης Χρήστος και 37. Σόφης
Γεώργιος, ότι η κ. 1. Αντωνίου Ευαγγελία, 2. Βασιλακόπουλος Βασίλειος , 3.Φραγκιουδάκης Αριστείδης και
4.Λαγκαδινός Θεοφάνης, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος
Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών στη συνεδρίαση είναι
ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτριος Αναστόπουλος.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κ. Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 463/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Διαβούλευσης.
(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ανδρουλάκη-Λιάπη, Μαρκουλάκη,
Γιαννόπουλος Παρασκευάς και Αραμπατζής Γαβριήλ)
Ο Αντιδήμαρχος κ. Βασιλείου που εισηγήθηκε το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του
Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.51145/2011 έγγραφό του που έχει ως εξής: «Με την 57/2011
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης οποία αποτελείται
από είκοσι πέντε τακτικά και είκοσι πέντε αναπληρωματικά μέλη εκ των οποίων οκτώ μέλη (το 1/3 του
συνολικού αριθμού των μελών) με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους είχαν οριστεί μετά από κλήρωση που
έγινε μεταξύ των δημοτών που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.
Κατά την διάρκεια του έτους και αφού έγινε ευρύτερα γνωστός ο θεσμός της Δ.Ε.Δ εκδηλώθηκε
ενδιαφέρων για συμμετοχή και από άλλους φορείς της πόλης μας και συγκεκριμένα από τους ακόλουθους:
1. Από τον σύλλογο Λευκαδίων Ηλιούπολης ο οποίος πρότεινε ως τακτικό μέλος την κ. Σούλα Λάζαρη
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2. Από τον σύλλογο Ποντίων Ηλιούπολης ο οποίος πρότεινε ως τακτικό μέλος την κ. Έλλη
Χαραλαμπίδου
3. Από τον σύλλογο Κερκυραίων Ηλιούπολης ο οποίος πρότεινε ως τακτικό μέλος την κ. Βάντα Αγάθου
και ως αναπληρωματικό τον κ. Σωτήριο Χανδρινό
4. Από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού ο οποίος πρότεινε ως τακτικό μέλος την κ. Καίτη Κατσούρη και
ως αναπληρωματικό την κ. Σάρρα Φλωράτου
5. Από το Σωματείο Κυριών το οποίο πρότεινε ως τακτικό μέλος την κ. Αδαμαντία Παπαβασιλείου και
ως αναπληρωματικό την κ. Χάιδω Μουχασίρη
Επίσης από τους δέκα έξι (16) δημότες που είχαν οριστεί ως μέλη της Δ.Ε.Δ μόνο ένα μέλος
συμμετείχε στις συνεδριάσεις της Δ.ΕΔ παρά την συνεχή τους ενημέρωση με συστημένη αλληλογραφία.
Η Ένωση Γυναικών Ελλάδας με έγγραφο της μας ενημέρωσε ότι το παράρτημά της στην Ηλιούπολη
καταργήθηκε και συνεπώς στερείται σχετικής νομιμότητας συμμετοχής στην Δ.Ε.Δ.
Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι τα μέλη της Δ.Ε.Δ. μπορεί να ανέρχονται σε πενήντα εκ
των οποίων το 1/3 θα προκύπτει μετά από κλήρωση μεταξύ των δημοτών που είναι εγγεγραμμένοι στους
εκλογικούς καταλόγους.
Εισηγούμαι
1. Να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις συμμετοχής στην Δ.Ε.Δ. των προαναφερθέντων φορέων με τους
εκπροσώπους που προτείνουν
2. Να αντικατασταθούν τα δέκα πέντε (15) μέλη τα οποία απέχουν από όλες τις συνεδριάσεις της Δ.ΕΔ. με
νέα που θα προκύψουν αφού ακολουθεί η προβλεπόμενη διαδικασία
3. Με την αποδοχή της συμμετοχής των νέων μελών θα πρέπει για να τηρηθεί η αναλογία του 1/3 να
οριστούν με την διαδικασία της κλήρωσης μεταξύ των πολιτών και άλλα δύο μέλη με τα αντίστοιχα
αναπληρωματικά τους
4. Να διαγραφούν από τον κατάλογο των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δ.Ε.Δ. οι εκπρόσωποι
της Ε.Γ.Ε. – Παραρτήματος Ηλιούπολης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Αποδέχεται τις αιτήσεις συμμετοχής στην Δ.Ε.Δ. των παρακάτω φορέων με τους εκπροσώπους που
προτείνουν, και οι οποίοι έχουν ως εξής:


Από τον σύλλογο Λευκαδίων Ηλιούπολης ο οποίος πρότεινε ως τακτικό μέλος την κ. Σούλα
Λάζαρη



Από τον σύλλογο Ποντίων Ηλιούπολης ο οποίος πρότεινε ως τακτικό μέλος την κ. Έλλη
Χαραλαμπίδου



Από τον σύλλογο Κερκυραίων Ηλιούπολης ο οποίος πρότεινε ως τακτικό μέλος την κ. Βάντα
Αγάθου και ως αναπληρωματικό τον κ. Σωτήριο Χανδρινό



Από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού ο οποίος πρότεινε ως τακτικό μέλος την κ. Καίτη Κατσούρη
και ως αναπληρωματικό την κ. Σάρρα Φλωράτου
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Από το Σωματείο Κυριών το οποίο πρότεινε ως τακτικό μέλος την κ. Αδαμαντία Παπαβασιλείου
και ως αναπληρωματικό την κ. Χάιδω Μουχασίρη

2. Την αντικατάσταση των δέκα πέντε (15) μέλη τα οποία απέχουν από όλες τις συνεδριάσεις της Δ.ΕΔ.
με νέα που θα προκύψουν αφού ακολουθεί η προβλεπόμενη διαδικασία
3. Με την αποδοχή της συμμετοχής των νέων μελών θα πρέπει για να τηρηθεί η αναλογία του 1/3 να
οριστούν με την διαδικασία της κλήρωσης μεταξύ των πολιτών και άλλα δύο μέλη με τα αντίστοιχα
αναπληρωματικά τους
4. Την διαγραφή από τον κατάλογο των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δ.Ε.Δ. οι
εκπρόσωποι της Ε.Γ.Ε. – Παραρτήματος Ηλιούπολης
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 463/2011 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 3.1.2012
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

