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                                                                     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ           04/11/2019 
                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.:               11939  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                      Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    25/10/2019 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  223 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 20ης/25.10.2019,  τακτικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 25η του µηνός 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2019.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 25/10/2019, ηµέρα ΠΑΡΑΚΕΥΗ  και ώρα  19:00 
µ. µ , το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική 
δηµόσια συνεδρίαση  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και 
Κλαζοµενών , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.11318/21.10.2019, 
πρόσκληση  του Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι επτά (27) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                                                                                                

    Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Βούρλου Μαρία  
  2. Φασκιώτης Γεώργιος  
  3. Τσιροζίδης Ιωάννης  
  4. Καλαλής Εµµανουήλ  
  5. Μαζαράκης Ευγένιος  
  6. Γαβρίλη Αγγελική  
  7. Κιτσέλλης Εµµανουήλ  
  8. Σταµέλος Ηλίας  
  9. Γεωργοπούλου Κανέλλα  
10. Πολυχρονάκης Συµεών-Χρήστος  
11. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
12. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα    
13. Αραχωβίτη Μαρία  
14. Πλυτάς Ευάγγελος  
15. Κατηµερτζής Γεώργιος  
16. Γραφίδου Γεσθηµανή  
17. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
18. Καρατζάς Ανδρέας  
19. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  
20. Παρασκευά ∆έσποινα  
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21. Καγιαµπάκη Ειρήνη  
22. Παραγυιού Άννα  
23. Κουφού Σταυρούλα  
24. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
25. Μιλτσακάκης Μιχαήλ  
26. Χατζησάββας Μηνάς  
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ.Χρήστος Βοσκόπουλος που 
κλήθηκε νόµιµα µε την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν 
δηµοτική υπάλληλος  Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ:  Εκλογή εκπροσώπων του ∆ήµου για την Γενική Συνέλευση της 
Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Αττικής (Π.Ε.∆.Α). 

 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης  
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  µε 
αριθµ.πρωτ.: 11592/25-10-2019 της Γενικής Γραµµατέως του ∆ήµου κ. 
Χρυσάνθης Στεφανίδη  η οποία έχει ως εξής: 
 
Σύµφωνα 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∆)  
Η γενική συνέλευση των Π.Ε.∆. αποτελείται από τους εκπροσώπους των 
µελών των δήµων οι οποίοι είναι οι εξής: 
α) οι δήµαρχοι 
β) εκπρόσωποι των δήµων της περιφέρειας (δηµοτικοί σύµβουλοι).  
Η Γενική Συνέλευση Π.Ε.∆. Αττικής αποτελείται από 300 µέλη. (66 ∆ήµαρχοι 
& 234 δηµοτικοί σύµβουλοι)  
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’) και αντικαταστάθηκε εκ νέου µε την παρ. 1 του 
άρθρου 3 του Π.∆. 94/2019: 
«Μέχρι την 16η Ιανουαρίου του πρώτου χρόνου της δηµοτικής περιόδου, το 
δηµοτικό συµβούλιο, µετά την εκλογή του προεδρείου του εκλέγει µε µυστική 
ψηφοφορία τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση της ΠΕ∆.». 
 
Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 3 του Π.∆. 94/2019: 
Ειδικά για την πρώτη εφαρµογή, η ανωτέρω εκλογή διεξάγεται εντός είκοσι 
(20) ηµερών από τη δηµοσίευση του Π.∆. 94/2019 (δηλ. εντός 20 ηµερών 
από την 11.10.2019 
Σύµφωνα  µε την 73021/17/10/2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, ο αριθµός των 
εκπροσώπων για τον ∆ήµο Καισαριανής είναι δύο (2) δηµοτικοί 
σύµβουλοι και ο ∆ήµαρχος 
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Η θητεία των εκπροσώπων των ∆ήµων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.∆. 
διαρκεί όλη τη δηµοτική περίοδο και µέχρι την εκλογή των νέων 
εκπροσώπων. (άρθρο 4 του πδ 75/2011)  
 
∆ικαίωµα υποψηφιοτήτων 
∆ικαίωµα καταρτίσεως συνδυασµών έχουν όλοι οι συνδυασµοί οι οποίοι 
έλαβαν µέρος στις δηµοτικές εκλογές και κατέλαβαν στο δηµοτικό 
συµβούλιο τουλάχιστον µία (1) έδρα.( άρθρο 9 παρ 2 του πδ 75/2011 φεκ 
182/Α/2011),  όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του πδ 94/2019 (φεκ 
157/Α/11-10-2019) 
  
∆ύο ή περισσότεροι συνδυασµοί από αυτούς που εκπροσωπούνται στο 
δηµοτικό συµβούλιο, µπορεί να καταρτίσουν κοινό συνδυασµό, εφόσον 
έχουν συµπράξει σύµφωνα  µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4623 /2019 
(φεκ 134/Α)  όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του πδ 94/2019 (φεκ 
157/Α/11-10-2019) 
  
∆εν είναι επιτρεπτή η κατάθεση υποψηφιότητας εκτός 
συνδυασµών. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του πδ 94/2019 (φεκ 157/Α/11-10-
2019) 
  
Αριθµός υποψηφίων 
Κάθε συνδυασµός µπορεί να περιλαµβάνει υποψηφίους σε αριθµό ίσο µε τον 
συνολικό αριθµό των εκπροσώπων όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 9 
παρ 3 του π.δ.75/2011 αυξηµένο κατά έναν υποψήφιο.  όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του πδ 94/2019 (φεκ 157/Α/11-10-2019) 
  
 Γραπτή δήλωση κατάρτισης συνδυασµού 
 
Ο συνδυασµός καταρτίζεται µε γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι 
οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στο επάνω µέρος της δήλωσης 
αναγράφεται ο συνδυασµός ή οι συνδυασµοί, που εκπροσωπούνται στο 
δηµοτικό συµβούλιο, ο οποίος καταρτίζει το συνδυασµό για τους 
εκπροσώπους. Από κάτω αναγράφονται, µε αλφαβητική σειρά, τα ονόµατα 
των υποψηφίων εκπροσώπων του δήµου για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.∆. 
Η δήλωση του συνδυασµού κατατίθεται, µέχρι δύο ώρες πριν την έναρξη 
της συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου για την εκλογή, στον πρόεδρο 
του δηµοτικού συµβουλίου. ( παρ 4 άρθρο 9 πδ 75 /2011), (όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του πδ 94/2019 (φεκ 157/Α/11-10-2019) 
Ψηφοδέλτια συνδυασµών- Σταυροδοσία 
Με βάση τις δηλώσεις των συνδυασµών καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε 
συνδυασµού, τα οποία περιλαµβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και τους 
υποψηφίους µε αλφαβητική σειρά. Σε κάθε δηµοτικό σύµβουλο δίδονται όλα 
τα ψηφοδέλτια που έχουν καταρτισθεί. (παρ 5 άρθρο 9 του π.δ.75/2011 του 
π.δ.75/2011),  όπως αντικαταστάθηκε το άρθρο 3 του πδ 94/2019 (φεκ 
157/Α/11-10-2019) 
Ο σύµβουλος εκφράζει την προτίµησή του µε σταυρό που σηµειώνεται δίπλα 
στο ονοµατεπώνυµο κάθε υποψηφίου. Κάθε δηµοτικός σύµβουλος µπορεί να 
εκφράσει την προτίµησή του, µέχρι τόσους εκπροσώπους όσους εκλέγει ο 
δήµος στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.∆. (Για τον ∆ήµο µας 2) (παρ 5 άρθρο 
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9 του π.δ.75/2011 του π.δ.75/2011), (όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 
του πδ 94/2019 (φεκ 157/Α/11-10-2019) 
Για τον καθορισµό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασµό, διαιρείται 
ο αριθµός 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 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 κατανοµή των 
εδρών βάσει αχρησιµοποίητου υπολοίπου µετέχουν και οι συνδυασµοί που 
δεν έλαβαν έδρα βάσει του 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. 
 
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. 
Οι εκπρόσωποι στην Π.Ε.∆. κατατάσσονται µε τη σειρά εκλογής τους, 
σύµφωνα µε τον αριθµό των σταυρών προτίµησης που έχουν λάβει και αν δεν 
υπάρχουν σταυροί, µε αλφαβητική σειρά. Οι υπόλοιποι κάθε συνδυασµού, 
κατά τη σειρά της εκλογής είναι αναπληρωµατικοί εκπρόσωποι στην Π.Ε.∆. 
και καταλαµβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων του συνδυασµού 
στην περίπτωση που αυτές µείνουν κενές για οποιοδήποτε λόγο. Η 
αναπλήρωση διαρκεί µέχρι το τέλος της δηµοτικής περιόδου. 
 
 
Ακολούθως  ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι µέχρι και δύο (2) ώρες πριν 
την έναρξη της συνεδρίασης κατατέθηκαν οι δηλώσεις για την 
κατάρτιση των συνδυασµών. 
Υποψήφιος εκπρόσωπος από την «Καισαριανή Τώρα» είναι ο 
Μαζαράκης Ευγένιος του Νικολάου. 
Υποψήφιοι από την «Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής» υποψηφιότητα 
έθεσαν οι : Γεωργοπούλου Κανέλλα , Πολυχρονάκης Συµεών και 
Σταµέλος Ηλίας. 
Υποψήφια από την παράταξη «Πρώτη Φορά Καισαριανή» είναι η 
Γραφίδου Γεσθηµανή. 
Υποψήφια από την «Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής» είναι η 
Παραγυιού Άννα. 
Τέλος υποψήφιος από την «Ανυπότακτη Καισαριανή Αριστερή 
Αντικαπιταλιστική Κίνηση» είναι ο Μιλτσακάκης Μιχάλης. 
 
Στη συνέχεια οι δηµοτικοί σύµβουλοι έλαβαν όλα τα ψηφοδέλτια που 
καταρτίστηκαν και κλήθηκαν να προβούν στην εκλογή των 
εκπροσώπων τους στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.∆. Αττικής µε 
µυστική ψηφοφορία. 
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Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων στην 
ΓενικήΣυνέλευση της Π.Ε.∆.Αττικής 
 

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας κατά 
αλφαβητική σειρά. 

 

Υποψήφιος εκπρόσωπος του συνδυασµού «Καισαριανή Τώρα»: 

1. Μαζαράκης Ευγένιος έλαβε 9 ψήφους (εκλέγεται) 

 

Υποψήφιοι εκπρόσωποι του συνδυασµού  «Λαϊκή Συσπείρωση 
Καισαριανής» : 

1. Γεωργοπούλου Κανέλλα έλαβε 6 ψήφους  

2. Πολυχρονάκης Συµεών έλαβε 5 ψήφους 

3. Σταµέλος Ηλίας έλαβε 8 ψήφους (εκλέγεται) 

 

Υποψήφια εκπρόσωπος του συνδυασµού «Πρώτη φορά Καισαριανή»:  

1. Γραφίδου Γεσθηµανή  έλαβε 6 ψήφους 

 

Υποψήφια εκπρόσωπος του συνδυασµού «Συνεργασία Πολιτών     
Καισαριανής» : 

1. Πραγυιού Άννα έλαβε 3 ψήφους 

 

Υποψήφιος εκπρόσωπος του συνδυασµού «Ανυπότακτη Καισαριανή 
Αριστερή Αντικαπιταλιστική Κίνηση»: 

1. Μιλτσακάκης Μιχάλης έλαβε 1 ψήφο. 
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Κατόπιν των ανωτέρω εκλεγµένοι εκπρόσωποι του ∆ήµου Καισαριανής στην 
Γενική Συνέλευση της Π.Ε.∆. Αττικής είναι : 

 

Από την παράταξη του ∆ηµάρχου «Καισαριανή Τώρα» Μαζαράκης Ευγένιος 
Από την «Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής» Σταµέλος Ηλίας . 
Στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.∆.Αττικής εκπρόσωπος για τον ∆ήµο 
Καισαριανής είναι και ο ∆ήµαρχος Χρήστος Βοσκόπουλος (ex officio) 
 
 
 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:   2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης 
Ιωάννης 5) Καλαλής Εµµανουήλ   6) Μαζαράκης Ευγένιος 7) Γαβρίλη 
Αγγελική   8) Κιτσέλης Εµµανουήλ  9) Σταµέλος Ηλίας 10) Γεωργοπούλου 
Κανέλλα  11)Πολυχρονάκης Συµεών-Χρήστου 12) Κατσαρέλλης Νικόδηµος 
13Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 14) Αραχωβίτη Μαρία 15) Πλυτάς 
Ευάγγελος  16) Κατηµερτζής Γεώργιος 17) Γραφίδου Γεσθηµανή  18) 
Ζαρκαδούλας Νικόλαος  19) Καρατζάς Ανδρέας 20) Αναγνωστάκης 
Κωνσταντίνος  21) Παρασκευά ∆έσποινα  22) Καγιαµπάκη Ειρήνη 23) 
Παραγυιού Άννα 24) Κουφού Σταυρούλα 25) Αλεξόπουλος Σπυρίδων 26) 
Μιλτσακάκης Μιχάλης 27)Χατζησάββας Μηνάς 
 

 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  25/10/2019 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 


