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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ: 163/2014 
 
Απόσπασµα από το πρακτικό της ..18ης/2014.. Ειδικής Επαναληπτικής ∆ηµόσιας 
Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
Θέµα: «Εκλογή Εκπροσώπων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου 
στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.∆. Αττικής» 
 

 
 
Στον Άγιο Στέφανο, σήµερα ..∆εκατέσσερις (14).. του µηνός Σεπτεµβρίου, του έτους 
2014,ηµέρα Κυριακή και ώρα 17:30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου 
συνήλθε σε ειδική επαναληπτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, στο Πνευµατικό Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου, στην οδό Ευαγγέλου 
Πεντζερίδη 3, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. ..28747/10-09-2014.. έγγραφη 
πρόσκληση του συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε τις 
περισσότερες ψήφους κ. Πασιπουλαρίδη Αβραάµ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
 
Παρόντος και του ∆ηµάρχου κ. ∆ιονυσίου Ζαµάνη, διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα 
στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόµενο ∆ηµοτικό Σύµβουλο, πως υπήρχε νόµιµη 
απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών παραβρέθηκαν παρόντα 37 µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.            1.  ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.                              2.  ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.             3. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ. 
4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ- ΣΟΦΙΑ.             4. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
5. ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
6. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
7. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
8. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
9. ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
10. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
11. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
12. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
13. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
14. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
15. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
16. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
17. ΝΤΟΥΝΤΑ –ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΟΥΛΑ). 
18. ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
19. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ). 
20. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
21. ΡΑΪΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
22. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
23. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
24. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
25. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
26. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
27. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
28. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
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29. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
30. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
31. ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
32. ΑΥΓΕΡΗ –ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
33. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
34. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
35. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
36. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
37. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
 

  
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο δικηγόρος του ∆ήµου κ. Βασιλείου Ιωάννης.  
 
Απουσίες: 
� Ο ∆.Σ. κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος απουσίαζε κατά την ψηφοφορία των 

αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής. 
� Ο ∆.Σ. κ. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος απουσίαζε κατά την ψηφοφορία των εκπροσώπων 

στην  ΠΕ∆ 
Αποχωρήσεις: 
� Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας των αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής  

Ποιότητας Ζωής  απεχώρησε ο κ. Ίσσαρης Γρηγόριος . 
 

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της οικονοµικής 
επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος, κάλεσε το 
Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των εκπροσώπων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στη 
Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων (Π.Ε.∆.) για τη δηµοτική 
περίοδο 2014-2019…. 
 
Ο νεοεκλεγείς  Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων ανέφερε τα εξής:  
Με το π.δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων και Κεντρική Ένωση ∆ήµων 
Ελλάδας» (Α' 182 της 22ας Αυγούστου 2011), 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 παρ.1 του άρθρου 9 του Π.∆. 75/2011, όπως αντικαταστάθηκε µε 
την παρ.1 του άρθρου όγδοου του Ν.4279/2014 (ΦΕΚ 158/08.08.2014 τεύχος Α’): 
«Κατά τον πρώτο χρόνο της δηµοτικής περιόδου, τα δηµοτικά συµβούλια κάθε 
δήµου, µετά την εκλογή του προεδρείου, της οικονοµικής επιτροπής και της 
επιτροπής ποιότητας ζωής, εκλέγουν στην ίδια συνεδρίαση, τους εκπροσώπους τους 
στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων (Π.Ε.∆.) µε µυστική 
ψηφοφορία». 
 
 
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά ..2 εκπρόσωποι εκ των οποίων 
..1... θα προέρχεται από την πλειοψηφία (3/5 του συνόλου) και ..1.. θα προέρχεται 
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 δεν υπήρξαν. 
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 
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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. 
Σε περίπτωση που η αντιπολίτευση εκλέγει έναν (1) εκπρόσωπο, αυτός προέρχεται 
υποχρεωτικά από το συνδυασµό της µείζονος µειοψηφίας, εφόσον, βεβαίως, έχει 
καταρτίσει συνδυασµό. 
Τις έδρες των συνδυασµών καταλαµβάνουν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασµού που 
έλαβαν 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 17ης Ειδικής ∆ηµόσιας συνεδρίασης που 
έλαβε χώρα την 07η/09/2014, ηµέρα Κυριακή και ώρα 17:30 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: 
«∆ΙΟΝΥΣΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» στον οποίο έθεσαν υποψηφιότητα οι κ.κ., 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
ΛΑΜΠΡΟΥ, ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του ΠΑΥΛΟΥ και ΡΑΪΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 
 
Από τους Συµβούλους της µείζονος µειοψηφίας καταρτίστηκε συνδυασµός µε την 
ονοµασία: «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» στον οποίο έθεσε 
υποψηφιότητα  ο κ. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του   ΑΓΓΕΛΟΥ. 
 
Στη συνέχεια οι δηµοτικοί Σύµβουλοι της πλειοψηφίας έλαβαν το ψηφοδέλτιο που 
συγκρότησε ο επιτυχών συνδυασµός και αντίστοιχα οι δηµοτικοί σύµβουλοι της 
µειοψηφίας έλαβαν το ψηφοδέλτιο που κατήρτισε ο συνδυασµός της µείζονος 
µειοψηφίας.  
 
Κάλεσε τους δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας να προβούν στην εκλογή των 
εκπροσώπων τους στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.∆. Αττικής µε µυστική ψηφοφορία 
και παράλληλα κάλεσε τους δηµοτικούς συµβούλους της µειοψηφίας να προβούν 
στην εκλογή των εκπροσώπων τους στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.∆. Αττικής µε 
µυστική ψηφοφορία σε ξεχωριστή κάλπη από αυτή των εκπροσώπων της 
πλειοψηφίας. 
 
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της 
Π.Ε.∆. Αττικής. 
 
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 ανακοίνωσε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα 
αποτελέσµατα της ψηφοφορίας, κατά σειρά εκλογής, τα οποία έχουν ως εξής:  
 
Υποψήφιοι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας:  
 
1 ο κ. Κρητικός Αθανάσιος έλαβε  8 ψήφους (εκλέγεται) 
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2 ο κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ  έλαβε 7 ψήφους (αναπληρωµατικός) 
 
3 ο κ. Κωστάκης ∆ηµήτριος έλαβε 3 ψήφους (αναπληρωµατικός) 
 
4 ο κ. Ράικος ∆ηµήτριος  έλαβε 3 ψήφους (αναπληρωµατικός) 
 
 
Υποψήφιοι εκπρόσωποι της µειοψηφίας:  
 
1 Καλαφατέλης  Ιωάννης  έλαβε  10 ψήφους (εκλέγεται) 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
εκλέχθηκαν για τη δηµοτική περίοδο 2014-2019 οι εκπρόσωποι  του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.∆. Αττικής ως 
κατωτέρω: 
 
Υποψήφιοι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας:  
 
1 ο κ. Κρητικός Αθανάσιος έλαβε  8 ψήφους (εκλέγεται) 
 
2 ο κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ  έλαβε 7 ψήφους (αναπληρωµατικός) 
 
3 ο κ. Κωστάκης ∆ηµήτριος έλαβε 3 ψήφους (αναπληρωµατικός) 
 
4 ο κ. Ράικος ∆ηµήτριος  έλαβε 3 ψήφους (αναπληρωµατικός) 
 
 
Υποψήφιοι εκπρόσωποι της µειοψηφίας:  
 
1 Καλαφατέλης  Ιωάννης  έλαβε  10 ψήφους (εκλέγεται) 
 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 163/2014. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.    ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.   
  

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ- ΣΟΦΙΑ. 
∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
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ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΝΤΟΥΝΤΑ –ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΟΥΛΑ). 
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ). 
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
ΡΑΪΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΑΥΓΕΡΗ –ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

 
 


