
      

Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 50187/08.09.2014 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

      του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

Αριθ.  Απόφασης  225/2014                                                      ΘΕΜΑ 

Εκλογή τακτικών και αναπληρωµατικών µελών 

της Οικονοµικής Επιτροπής για τη χρονική 

περίοδο από 07.09.2014 έως 05.03.2017 

 

Σήµερα στο Ίλιον στις 7 Σεπτεµβρίου 2013 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∆ΡΟΣ ∆.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ    

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, 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, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 

ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΚΟΧΙΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ         

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΟΥ∆ΕΙΣ 
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Στο 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κος Κουκουβίνος ∆ηµήτριος 

κάλεσε το Συµβούλιο στην ειδική αυτή συνεδρίαση, να προβεί στην εκλογή των τακτικών και 

αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής για τη χρονική περίοδο από 07.09.2014 

έως 05.03.2017, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010. 

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά οκτώ (8) τακτικά µέλη εκ των οποίων 

τρία (3) θα προέρχονται από το σύνολο των µελών των δηµοτικών παρατάξεων της 

µειοψηφίας και επίσης πέντε (5) αναπληρωµατικά µέλη, εκ των οποίων δύο  (2) θα 

προέρχονται από το σύνολο των µελών των δηµοτικών παρατάξεων της µειοψηφίας του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. Επεσήµανε δε, ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ο 

Πρόεδρος του ∆.Σ. δεν µπορεί να εκλεγεί µέλος των Επιτροπών και κάλεσε όλους τους 

Συµβούλους των ∆ηµοτικών Παρατάξεων της µειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για 

την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωµατικών µελών που προέρχονται από το 

σύνολο των Συµβούλων της µειοψηφίας και που αναλογούν σ’ αυτή. 

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συµβούλους της µειοψηφίας και µετά την 

ολοκλήρωσή της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόµατα υποψηφίων τακτικών και 

αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν ήτοι: 

Α. Υποψήφιοι Τακτικοί οι: 

1. Φεγγερός Βασίλειος 

2. Κάβουρας Κωνσταντίνος 

3. Κουτσιανάς Παναγιώτης 

Β. Υποψήφιοι αναπληρωµατικοί οι: 

1. Τσίτσου Σταυρούλα 

2. Ξενάκης Νικόλαος 

οι οποίοι συγκέντρωσαν τη σχετική πλειοψηφία του συνόλου των µελών των παρατάξεων της 

µειοψηφίας, (άρθρο 74 § 3 του Ν. 3852/2010). 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆.Σ. να προβεί στην εκλογή τακτικών και στη συνέχεια των 

αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής µε µυστική ψηφοφορία και µε την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για όσους υποψήφιους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει 

δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειµένου να εκλεγούν µε σχετική πλειοψηφία και σε 

περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία να διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. 

Για τον λόγο αυτό κάλεσε τους Συµβούλους της πλειοψηφίας που επιθυµούν να θέσουν 

υποψηφιότητα για το αξίωµα του τακτικού ή αναπληρωµατικού µέλους της Οικονοµικής 

Επιτροπής. 

Από τους Συµβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα για τακτικά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής πέντε (5) Σύµβουλοι και ονοµαστικά οι εξής: 

1. Κουµαραδιός Γεώργιος 
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2. Βοµπιράκη Νικολέττα 

3. Γκόγκος Κωνσταντίνος 

4. Βέργος Ιωάννης 

5. Χαραλαµπόπουλος Ιωάννης  

Για αναπληρωµατικά µέλη τρεις (3) Σύµβουλοι και ονοµαστικά οι εξής: 

1. Γαλούνης ∆ηµήτριος 

2. Ζέρβα Μαρία 

3. Γκόνης Χρήστος 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των οκτώ (8) υποψηφίων για τα τακτικά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής, για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες σύµφωνα µε τα 

παραπάνω ανήρθαν σε οκτώ (8) ήτοι, τρεις της µειοψηφίας και πέντε (5) της πλειοψηφίας. 

Κάθε Σύµβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθµους µε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι επί σαράντα 

ένα (41) παρόντων ψήφισαν σαράντα ένα (41) και µετά την αποσφράγιση των φακέλων 

διαπιστώθηκε ότι και οι οκτώ (8) υποψήφιοι εκλέγονται από τη ψηφοφορία αυτή ως τακτικά 

µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, συγκεντρώνοντας την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

µελών του ∆.Σ. αφού έλαβαν: 

1. Ο ∆.Σ. κος ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 41 σταυρούς προτίµησης 

2. Η ∆.Σ. κα ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, 41 σταυρούς προτίµησης 

3. Ο ∆.Σ. κος ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 41 σταυρούς προτίµησης 

4. Ο ∆.Σ. κος ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 41 σταυρούς προτίµησης 

5. Ο ∆.Σ. κος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 41 σταυρούς προτίµησης 

6. Ο ∆.Σ. κος ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 41 σταυρούς προτίµησης 

7. Ο ∆.Σ. κος ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 41 σταυρούς προτίµησης 

8. Ο ∆.Σ. κος ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 41 σταυρούς προτίµησης 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (5) αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής 

Επιτροπής µε δεδοµένες τις υποψηφιότητες των δύο (2) µελών της µειοψηφίας, σύµφωνα µε 

τις διαδικασία που έχει προηγηθεί και τριών (3) µελών της πλειοψηφίας, όπως αναφέρονται 

παραπάνω. 

Κάθε Σύµβουλος έλαβε το ψηφοδέλτιο και το φάκελο για να ψηφίσει τα αναπληρωµατικά µέλη 

της Οικονοµικής Επιτροπής 

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι επί σαράντα 

ένα (41) παρόντων ψήφισαν σαράντα ένα (41) και µετά την αποσφράγιση των φακέλων 

διαπιστώθηκε ότι και οι πέντε (5) υποψήφιοι εκλέγονται από τη ψηφοφορία αυτή ως 

αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, συγκεντρώνοντας την απόλυτη πλειοψηφία 

των παρόντων µελών του ∆.Σ. αφού έλαβαν: 
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1. Ο ∆.Σ. κος ΓΑΛΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 41 σταυρούς προτίµησης 

2. Η ∆.Σ. κα ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, 41 σταυρούς προτίµησης 

3. Ο ∆.Σ. κος ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 41 σταυρούς προτίµησης 

4. Η ∆.Σ. κα ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 41 σταυρούς προτίµησης 

5. Ο ∆.Σ. κος ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 41 σταυρούς προτίµησης 

Επειδή στα αναπληρωµατικά µέλη υπάρχει ισοψηφία, έγινε κλήρωση  (κατ’ άρθρο 74 § 3 του 

Ν. 3852/2010) και η σειρά προτεραιότητας είναι η εξής: 

1. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

2. ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ 

3. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

4. ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

5. ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο ∆.Σ. τα ονόµατα των εκλεγέντων µελών της 

Οικονοµικής Επιτροπής για τη χρονική περίοδο από 07.09.2014 έως 05.03.2017 ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

2. ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ 

3. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

4. ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

5. ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

   ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      
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