
      

Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 50513/09-09-2014 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

      του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

Αριθ.  Απόφασης  227/2014                                                      ΘΕΜΑ 

Εκλογή των εκπροσώπων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου στην Γενική Συνέλευση της 

Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Αττικής (Π.∆. 

75/ΦΕΚ 182τ.Α’/22-08-2011) 

 

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∆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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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος 

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

των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

 

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

 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο 

για συζήτηση το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά την εκλογή εκπροσώπων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Αττικής (Π.∆. 

75/ΦΕΚ 182τ.Α΄/22-08-2011) και ο οποίος είπε ότι: 

Με το π.δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων και Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας», 

καθορίζονται, µεταξύ άλλων, η διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων των ∆ήµων στις Γενικές 

Συνελεύσεις των Περιφερειακών Ενώσεων ∆ήµων (ΠΕ∆) και της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων 

Ελλάδας (ΚΕ∆Ε) 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. 45/30755/08.08.2014, οι ∆ήµοι αναδεικνύουν τους εκπροσώπους τους στη 

Γενική Συνέλευση της οικείας ΠΕ∆ έως την 19η Σεπτεµβρίου 2014 ή την 24η Σεπτεµβρίου 2014, 

ενώ η Γενική Συνέλευση της ΚΕ∆Ε συγκαλείται την 10η Οκτωβρίου 2014 και των ΠΕ∆ την 15η 

Οκτωβρίου 2014. 

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

προέρχονται από την πλειοψηφία (3/5 του συνόλου) και 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.∆. 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 
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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 

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

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & 

ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

Από τους Συµβούλους της µειοψηφίας καταρτίστηκαν οι εξής συνδυασµοί: 

1. «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ»  στον οποίο έθεσαν υποψηφιότητα ονοµαστικά οι κ.κ. 

ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

2. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΠΟΛΗ» στον οποίο έθεσε 

υποψηφιότητα ονοµαστικά ο κ. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 

3. «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΛΙΟΥ» στον οποίο έθεσε υποψηφιότητα ονοµαστικά η κ. ΤΣΙΤΣΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

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.∆. µε µυστική ψηφοφορία και παράλληλα κάλεσε 

τους δηµοτικούς συµβούλους της µειοψηφίας να προβούν στην εκλογή των εκπροσώπων τους στη 

Γενική Συνέλευση της Π.Ε.∆. µε µυστική ψηφοφορία σε ξεχωριστή κάλπη από αυτή των 

εκπροσώπων της πλειοψηφίας. 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.∆.  

Κάθε δηµοτικός Σύµβουλος ψήφισε υποψηφίους, µέχρι τόσους όσους εκλέγει η πλειοψηφία ή 

αντίστοιχα η µειοψηφία στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.∆. 

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος διαπίστωσε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα 

αποτελέσµατα της ψηφοφορίας, κατά σειρά εκλογής, τα οποία έχουν ως εξής:  

Εκπρόσωποι της πλειοψηφίας:  

1. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ, έλαβε 25 ψήφους (εκλέγεται) 

2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, έλαβε 25 ψήφους (εκλέγεται) 

3. ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, έλαβε 25 ψήφους (εκλέγεται) 

Επειδή στους εκπροσώπους της πλειοψηφίας υπάρχει ισοψηφία, έγινε κλήρωση και η σειρά 

προτεραιότητας είναι η εξής: 

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3. ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

Εκπρόσωποι της µειοψηφίας:  

Α. Συνδυασµός «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ» 

1. ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, έλαβε 8 ψήφους  

2. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, έλαβε 8 ψήφους  

Επειδή στους εκπροσώπους της µειοψηφίας υπάρχει ισοψηφία, έγινε κλήρωση και εκλέγεται ο κ. 

ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ µε αναπληρωµατικό µέλος τον κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

 

Β. Συνδυασµός «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΠΟΛΗ»  

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

 

Γ. Συνδυασµός «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΛΙΟΥ»  

1. ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, έλαβε 2 ψήφους (αναπληρωµατικό µέλος) 

 

Κατά συνέπεια οι εκπρόσωποι του ∆ήµου Ιλίου για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.∆. είναι οι 

κατωτέρω: 

ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ, ∆ήµαρχος Ιλίου 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆.Σ., τακτικό µέλος 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆.Σ., τακτικό µέλος 

ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., τακτικό µέλος 

ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆.Σ., τακτικό µέλος 

ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆.Σ., τακτικό µέλος 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., αναπληρωµατικό µέλος 

ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ∆.Σ., αναπληρωµατικό µέλος 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

      

 

    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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