
      

Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 50186/08.09.2014 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 15ης Ειδικής Συνεδρίασης 

      του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

Αριθ.  Απόφασης  224/2014                                                      ΘΕΜΑ 

Εκλογή των µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου για τη χρονική περίοδο από 07.09.2014 

έως 05.03.2017 

 

Σήµερα στο Ίλιον στις 7 Σεπτεµβρίου 2014 ηµέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.µ. το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Ειδική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, 

ύστερα από την υπ’ αριθµ. 49056/02.09.2014 πρόσκληση του πλειοψηφούντος ∆ηµοτικού 

Συµβούλου του επιτυχόντος Συνδυασµού κ. Αυγουλά Ευάγγελου που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό 

χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ∆ήµαρχο και σε όλους τους ∆ηµοτικούς 

Συµβούλους την  02.09.2014. 

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΩΝ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥ∆Η – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΚΟΧΙΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

      

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΟΥ∆ΕΙΣ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Προεδρεύων Σύµβουλος κ. Αυγουλάς 

Ευάγγελος  κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως 

στην εξέταση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

 

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

Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 το Συµβούλιο καλείται 

στην ειδική αυτή συνεδρίαση να  προβεί στην εκλογή των µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου για τη χρονική περίοδο από 07.09.2014 έως 05.03.2017. 

  Ο Προεδρεύων Σύµβουλος, κ. Αυγουλάς Ευάγγελος, ανέθεσε τα καθήκοντα ειδικού 

Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στη ∆ηµοτική Υπάλληλο κ. Σταµούλου Ανθή και ενηµέρωσε 

τους Συµβούλους για την όλη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, κάνοντας ρητή και σαφή 

µνεία στις ισχύουσες διατάξεις. 

Εν συνεχεία, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 το 

Συµβούλιο καλείται να  προβεί στην εκλογή των µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου για τη χρονική περίοδο από 07.09.2014 έως 05.03.2017 στην ειδική αυτή συνεδρίαση 

και ειδικότερα: 

Α. Στη συνεδρίαση αυτή 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 παράταξη της µείζονος µειοψηφίας και ο 

Γραµµατέας από τις λοιπές παρατάξεις  της µειοψηφίας (άρθρο 64 § 1 εδ. 2 του Ν. 3852/2010). 

Β. Στη συνέχεια ο Προεδρεύων Σύµβουλος κάλεσε τον πλειοψηφήσαντα συνδυασµό να εκλέξει 

µεταξύ των µελών του και µε απόλυτη πλειοψηφία αυτών, τον υποψήφιο για το αξίωµα του 

Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Κατά τον ίδιο τρόπο και µε την ίδια διαδικασία κάλεσε τους 

συµβούλους της µείζονος παράταξης της µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να εκλέξουν τον 

υποψήφιο για το αξίωµα του Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και το σύνολο των 

συµβούλων των λοιπών δηµοτικών παρατάξεων της µειοψηφίας να εκλέξουν τον υποψήφιο για το 

αξίωµα του γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

∆ιευκρίνισε ότι σε περίπτωση που η µείζονα 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. 

Από την πλευρά της πλειοψηφίας τέθηκε και αναδείχθηκε οµόφωνα η υποψηφιότητα του 

∆ηµοτικού Συµβούλου κου Κουκουβίνου ∆ηµητρίου για τη θέση του Προέδρου του ∆.Σ. 

 

Από την πλευρά της µείζονος µειοψηφίας τέθηκε και αναδείχθηκε οµόφωνα η 

υποψηφιότητα του ∆ηµοτικού Συµβούλου κου Κακούρη Αντωνίου για τη θέση του 

Αντιπροέδρου του ∆.Σ. 
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Τέλος ο Προεδρεύων Σύµβουλος κάλεσε τις παρατάξεις της ελάσσονος µειοψηφίας (εν 

συνόλω) να προτείνουν τον Γραµµατέα του ∆.Σ. και η παράταξη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΠΟΛΗ» υπέδειξε και αναδείχθηκε οµόφωνα η υποψηφιότητα του 

∆ηµοτικού Συµβούλου κου Τσακανίκα Αθανασίου για τη θέση του Γραµµατέα του ∆.Σ. 

Στη συνέχεια,  ο Προεδρεύων Σύµβουλος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προβεί στην 

εκλογή των µελών του Προεδρείου µε µυστική ψηφοφορία, αναφέροντας ότι θα εκλεγούν όσοι 

λάβουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και για 

όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί εκλογή, θα ακολουθήσει και δεύτερη ψηφοφορία. Αν και πάλι 

δεν εκλεγούν µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του ∆.Σ. θα ακολουθήσει και 

τρίτη ψηφοφορία, προκειµένου να εκλεγούν µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων µελών του ∆.Σ. 

και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον 

Προεδρεύοντα. 

Εποµένως σύµφωνα µε τα παραπάνω: 

Α) Κάλεσε τους Συµβούλους να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο του ∆.Σ.  

Επί σαράντα ενός (41) παρόντων ψήφισαν σαράντα ένας (41).  

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταµετρήθηκαν από τον Προεδρεύοντα Σύµβουλο 25 

έγκυρα, 14 λευκά και 2 άκυρα. Επί των εγκύρων ψηφοδελτίων ο υποψήφιος Πρόεδρος κ. 

Κουκουβίνος ∆ηµήτριος έλαβε 25 σταυρούς προτίµησης που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία 

του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Β) Ακολούθησε η ψηφοφορία για την εκλογή Αντιπροέδρου.  

Επί σαράντα ενός (41) παρόντων ψήφισαν σαράντα ένας (41). 

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταµετρήθηκαν από τον Προεδρεύοντα Σύµβουλο 10 

έγκυρα, 29 λευκά και 2 άκυρα. Επί των εγκύρων ψηφοδελτίων ο υποψήφιος Αντιπρόεδρος κ. 

Κακούρης Αντώνιος έλαβε 10 σταυρούς, που δεν αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εποµένως η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. 

 

Στη δεύτερη ψηφοφορία, επί σαράντα ενός  (41) παρόντων ψήφισαν σαράντα ένας (41). 

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταµετρήθηκαν από τον Προεδρεύοντα Σύµβουλο 10 

έγκυρα, 29 λευκά και 2 άκυρα. Επί των εγκύρων ψηφοδελτίων ο υποψήφιος Αντιπρόεδρος κ. 

Κακούρης Αντώνιος έλαβε 10 σταυρούς, που δεν αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εποµένως η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται 

 

Στην τρίτη ψηφοφορία,  επί σαράντα ενός (41) παρόντων ψήφισαν σαράντα ένας (41). 

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταµετρήθηκαν από τον Προεδρεύοντα Σύµβουλο 10 

έγκυρα, 29 λευκά και 2 άκυρα. Επί των εγκύρων ψηφοδελτίων ο υποψήφιος Αντιπρόεδρος κ. 
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Κακούρης Αντώνιος έλαβε 10 σταυρούς, που αποτελούν τη σχετική πλειοψηφία του συνόλου 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Γ) Τέλος ακολούθησε η ψηφοφορία για την εκλογή του Γραµµατέα του ∆.Σ.  

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταµετρήθηκαν από τον Προεδρεύοντα Σύµβουλο 9 

έγκυρα και 32 λευκά. Επί των εγκύρων ψηφοδελτίων ο υποψήφιος Γραµµατέας κ. Τσακανίκας 

Αθανάσιος έλαβε 9 σταυρούς, που δεν αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 

µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εποµένως η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. 

 

Στη δεύτερη ψηφοφορία, επί σαράντα ενός (41) παρόντων ψήφισαν σαράντα ένας (41). 

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταµετρήθηκαν από τον Προεδρεύοντα Σύµβουλο 9 

έγκυρα και 32 λευκά. Επί των εγκύρων ψηφοδελτίων ο υποψήφιος Γραµµατέας κ. Τσακανίκας 

Αθανάσιος έλαβε 9 σταυρούς, που δεν αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 

µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εποµένως η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. 

 

Στην τρίτη ψηφοφορία, επί σαράντα ενός (41) παρόντων ψήφισαν σαράντα ένας (41). 

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταµετρήθηκαν από τον Προεδρεύοντα Σύµβουλο 9 

έγκυρα και 32 λευκά. Επί των εγκύρων ψηφοδελτίων ο υποψήφιος Γραµµατέας κ. Τσακανίκας 

Αθανάσιος έλαβε 9 σταυρούς, που αποτελούν τη σχετική πλειοψηφία του συνόλου των µελών 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Μετά το πέρας της αναφερόµενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα Σύµβουλο ότι 

εκλέχθηκαν για τη χρονική περίοδο από 07.09.2014 έως 05.03.2017: 

 

Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κος Κουκουβίνος ∆ηµήτριος 

Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κος Κακούρης Αντώνιος 

Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κος Τσακανίκας Αθανάσιος  

 

                                        

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

        ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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