
       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό τη̋ υπ’ αριθμ. 20η̋ Τακτική̋ Συνεδρίαση̋ του Δημοτικού  

                                                  Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφαση̋  211/2019                                                                       ΘΕΜΑ 

Εκλογή των εκπροσώπων του Δημοτικού 

Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση τη̋ 

Περιφερειακή̋ Ένωση̋ Δήμων Αττική̋ (Π.Δ. 

94/ΦΕΚ 157τ.Α’/11.10.2019) 

Σήμερα την 17η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο 

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48410/11.10.2019 πρόσκληση του  

Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και 

επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλου̋ του̋ Δημοτικού̋ Συμβούλου̋ την  

11.10.2019. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                          

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΛΙΟΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 

ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ,  

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

Ουδεί̋ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 41 ο Πρόεδρο̋ κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋, κήρυξε την έναρξη τη̋ 

Συνεδρίαση̋  και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ με πρότασή του και 

σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010 και όπω̋ αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 

6 του Ν. 4555/2018, κατέστη ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 3ο θέμα εκτό̋ ημερήσια̋ 

διάταξη̋ που αφορά την εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση 

τη̋ Περιφερειακή̋ Ένωση̋ Δήμων Αττική̋ (Π.Δ. 94/ΦΕΚ 157τ.Α΄/11.10.2019), καθώ̋ υπάρχει 

καταληκτική ημερομηνία έω̋ 31.10.2019. 

Η Δ.Σ. κ. Κυριακοπούλου Π. αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματο̋ τη̋ ημερήσια̋ 

διάταξη̋ και μέχρι πέρα̋ τη̋ συνεδρίαση̋.  

 

******************* 

Ο Πρόεδρο̋ του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋ εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 3ο θέμα εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ που αφορά την εκλογή 

εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση τη̋ Περιφερειακή̋ Ένωση̋ 

Δήμων Αττική̋ (Π.Δ. 94/ΦΕΚ 157τ.Α΄/11.10.2019) και ο οποίο̋ είπε ότι: 

Με το Π.Δ. 94/ΦΕΚ 157τ.Α΄/11.10.2019 όπου τροποποιήθηκε το π.δ. 74/2019 

«Περιφερειακέ̋ Ενώσει̋ Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδα̋», καθορίζονται, μεταξύ 

άλλων, η διαδικασία ανάδειξη̋ των εκπροσώπων των Δήμων στι̋ Γενικέ̋ Συνελεύσει̋ των 

Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και τη̋ Κεντρική̋ Ένωση̋ Δήμων Ελλάδα̋ (ΚΕΔΕ) και η 

ανάδειξη των οργάνων του̋. Η θητεία των τελευταίων συμπίπτει με τη διάρκεια τη̋ δημοτική̋ 

περιόδου και λήγει με την εγκατάσταση των νέων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 

73021/17.10.2019, οι Δήμοι αναδεικνύουν του̋ εκπροσώπου̋ του̋ στη Γενική Συνέλευση τη̋ 

οικεία̋ ΠΕΔ. 

Ειδικότερα, όπω̋ ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά 5 εκπρόσωποι εκ των οποίων 3 θα 

προέρχονται από την πλειοψηφία (3/5 του συνόλου) και 2 θα προέρχονται από του̋ 

συνδυασμού̋ τη̋ μειοψηφία̋ (2/5 του συνόλου)  

Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό διαιρείται ο αριθμό̋ 

των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού με το συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων 

και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων του δημοτικού συμβουλίου 

στη Γενική Συνέλευση τη̋ Π.Ε.Δ. Κάθε συνδυασμό̋ λαμβάνει τόσε̋ έδρε̋ όσο είναι το ακέραιο 

πηλίκο αυτή̋ τη̋ αριθμητική̋ πράξη̋. 

Εάν οι έδρε̋ που λαμβάνουν οι συνδυασμοί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερε̋ 

από τι̋ προ̋ διάθεση έδρε̋, οι έδρε̋ που απομένουν διανέμονται ανά μία στου̋ συνδυασμού̋ 

ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν ξεκινώντα̋ από αυτόν που έχει το 
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μεγαλύτερο. Στην κατανομή των εδρών βάσει  αχρησιμοποίητου υπόλοιπου μετέχουν και οι 

συνδυασμοί που δεν έλαβαν έδρα βάσει εκλογικού μέτρου, κατά το προηγούμενο εδάφιο. Στην 

περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων συνδυασμών είναι ίσο, τότε διενεργείται 

μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. 

Τι̋ έδρε̋ των συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν 

του̋ περισσότερου̋ σταυρού̋ προτίμηση̋ κατά σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφία̋ ενεργείται 

δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. 

Μέχρι και πριν 2 ώρε̋ πριν την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋ κατατέθηκαν οι δηλώσει̋ για 

την κατάρτιση των συνδυασμών τη̋ μειοψηφία̋ και του συνδυασμού τη̋ πλειοψηφία̋. 

Από του̋ Συμβούλου̋ τη̋ πλειοψηφία̋ καταρτίστηκε συνδυασμό̋ με την ονομασία 

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ» στον οποίο έθεσαν υποψηφιότητα οι κ.κ., 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

& ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ 

Από του̋ Συμβούλου̋ τη̋ μειοψηφία̋ καταρτίστηκαν οι εξή̋ συνδυασμοί: 

1. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ» στον οποίο έθεσε υποψηφιότητα ονομαστικά η κα 

ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

2. «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΠΟΛΗ – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΛΙΟΝ» στον οποίο έθεσε υποψηφιότητα 

ονομαστικά ο κ. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 

Στη συνέχεια οι δημοτικοί Σύμβουλοι τη̋ πλειοψηφία̋ έλαβαν το ψηφοδέλτιο που 

συγκρότησε ο επιτυχών συνδυασμό̋ και αντίστοιχα οι δημοτικοί σύμβουλοι τη̋ μειοψηφία̋ 

έλαβαν το σύνολο των ψηφοδελτίων που κατήρτισαν οι συνδυασμοί τη̋ μειοψηφία̋.  

Κάλεσε του̋ δημοτικού̋ συμβούλου̋ τη̋ πλειοψηφία̋ να προβούν στην εκλογή των 

εκπροσώπων του̋ στη Γενική Συνέλευση τη̋ Π.Ε.Δ. με μυστική ψηφοφορία και παράλληλα 

κάλεσε του̋ δημοτικού̋ συμβούλου̋ τη̋ μειοψηφία̋ να προβούν στην εκλογή των 

εκπροσώπων του̋ στη Γενική Συνέλευση τη̋ Π.Ε.Δ. με μυστική ψηφοφορία σε ξεχωριστή κάλπη 

από αυτή των εκπροσώπων τη̋ πλειοψηφία̋. 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογή̋ των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση τη̋ Π.Ε.Δ.  

Κάθε δημοτικό̋ Σύμβουλο̋ ψήφισε υποψηφίου̋, μέχρι τόσου̋ όσου̋ εκλέγει η πλειοψηφία 

ή αντίστοιχα η μειοψηφία στη Γενική Συνέλευση τη̋ Π.Ε.Δ. 

Μετά το πέρα̋ τη̋ ψηφοφορία̋ ο Πρόεδρο̋ διαπίστωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα 

αποτελέσματα τη̋ ψηφοφορία̋, κατά σειρά εκλογή̋, τα οποία έχουν ω̋ εξή̋:  

Εκπρόσωποι τη̋ πλειοψηφία̋:  

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, έλαβε 20 ψήφου̋ (εκλέγεται) 

2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, έλαβε 20 ψήφου̋ (εκλέγεται) 

3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ, έλαβε 20 ψήφου̋ (εκλέγεται) 

Επειδή στου̋ εκπροσώπου̋ τη̋ πλειοψηφία̋ υπάρχει ισοψηφία, έγινε κλήρωση και η σειρά 
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προτεραιότητα̋ είναι η εξή̋: 

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ 

Εκπρόσωποι τη̋ μειοψηφία̋:  

Α. Συνδυασμό̋ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ» 

1. ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, έλαβε 8 ψήφου̋ (εκλέγεται) 

Β. Συνδυασμό̋ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΠΟΛΗ – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΛΙΟΝ»  

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ,  έλαβε 6 ψήφου̋ (εκλέγεται) 

 

Κατά συνέπεια οι εκπρόσωποι του Δήμου Ιλίου για τη Γενική Συνέλευση τη̋ Π.Ε.Δ. είναι οι 

κατωτέρω: 

ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ, Δήμαρχο̋ Ιλίου 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. 

ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, Δ.Σ. 

ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.  

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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