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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ:       11-01-2022       
    ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                            

           Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                            ΑΡ. ΠΡΩΤ:                390  
        

                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

 

 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

 

 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμόν 2ης/9-1-2022 συνεδριάσεως του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 

 
 

           
   Αριθμ. Απoφ.  2/2022                                         Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 
Λήψη απόφασης για εκλογή των 

μελών του Προεδρείου του 
Δημοτικού Συμβουλίου 

(Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, 
Γραμματέας) για το χρονικό 
διάστημα από 09-01-2022 έως 

31-12-2023.   
 

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η του μηνός 

Ιανουαρίου έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ., 

συνήλθε σε τακτική, ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση (2η) το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ’ αριθμόν 147/5-1-2022 έγγραφη 

πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος Δημοτικού Συμβούλου κ.Κολιαβασίλη Δημήτριου, 

που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87). 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κολιαβασίλης Δημήτριος, 

επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών (27) 

ευρέθησαν παρόντα (22). 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος, 2) Μπισιώτης Χρήστος, 3) Δημητρίου 

Ευάγγελος, 4) Μαντάλα Καλή, 5) Δράκου Δήμητρα, 6) Δρίτσας Δημήτριος, 7) 

Αϊδινιώτης Ιωάννης, 8) Βαμποράκη Μελπομένη, 9) Κορωνιάς Νικόλαος, 10) Μαντάλα 

Μαρία, 11) Νέρας Ευάγγελος, 12) Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, 13) Καμάρα – 

Στουραΐτη Βασιλική, 14) Αδάμος Γεώργιος, 15) Στρατουδάκης Ιωάννης, 16) Κοφινάς 

Κων/νος, 17) Κουβέλης Αλέξανδρος, 18) Πολίτης Ιωάννης, 19) Σταμπέλος Θεοφάνης, 

20) Μπρίτσας Χρήστος, 21) Δρίτσας Χρήστος, 22) Νάσσου Φωτεινή.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Πίντζου Ελισάβετ, 2) Λαδά Γιαννούλα, 3) Συλλελόγλου Ανδρέας, 

4) Χρυσάφης Σταύρος, 5) Πανουργιάς Νικόλαος. 

Πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος 

κ.Δρίτσας Χρήστος. 

  Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κα 

Νάσσου Φωτεινή. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.  

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος κήρυξε την έναρξη της Τακτικής Ειδικής 

Συνεδρίασης,  ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ανέθεσε καθήκοντα 

ειδικού γραμματέα στον δημοτικό υπάλληλο κ. Νικόλαο Κολιαβασίλη (ΠΕ 

Διοικητικού). Κατόπιν κάλεσε το συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών 

του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για την δεύτερη θητεία της τρέχουσας 

δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 09.01.2022 έως 31.12.2023.  

  Και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα  εξής: 

Η ειδική αυτή συνεδρίαση, έλαβε χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 

του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του ν. 

4555/2018. Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο Προεδρεύων Σύμβουλος, προτείνεται ο 

πρόεδρος από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου, ο αντιπρόεδρος από την 

παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη και ο γραμματέας από την 

παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη. Στη συνέχεια, κάλεσε όλους τους 

συμβούλους της δημοτικής παράταξης του εκλεγμένου Δημάρχου να αποσυρθούν (προς 

το δεξιό μέρος της αίθουσας), ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο πρόεδρο του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε 

δεύτερη σε εκλογική δύναμη να αποσυρθούν (προς το αριστερό μέρος της αίθουσας) και 

να αναδείξουν τον υποψήφιο αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Τέλος, κάλεσε τα 

μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη να αποσυρθούν (στο 
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κέντρο της αίθουσας) και να αναδείξουν τον υποψήφιο γραμματέα του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Όπως ενημέρωσε ο προεδρεύων σύμβουλος, προτεινόμενοι για την 

κάλυψη των θέσεων του προεδρείου από τις παρατάξεις είναι όσοι συγκεντρώσουν την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των αντίστοιχων παρατάξεων, κατόπιν 

μυστικής ψηφοφορίας. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την 

απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία θα επαναληφθεί. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή 

ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του 

συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των 

δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος 

συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της παράταξης, ενώ σε 

περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση.  

Οι σύμβουλοι των προμνησθέντων παρατάξεων ακολούθησαν τη διαδικασία που 

περιγράφηκε ανωτέρω. Μετά την ολοκλήρωσή της ο Προεδρεύων Σύμβουλος 

ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν και συγκεκριμένα:   

 
 α. Υποψήφια Πρόεδρος η κα ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 

 β. Υποψήφια Αντιπρόεδρος η κα ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  

 γ. Υποψήφιος Γραμματέας ο κ.ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

 Ο Προεδρεύων σύμβουλος ενημέρωσε, στη συνέχεια, ότι αφού ολοκληρώθηκε η 

διαδικασία εκλογής του προτεινόμενου υποψηφίου για καθένα από τα αξιώματα του 

προεδρείου του συμβουλίου, το τελευταίο καλείται να επικυρώσει την εκλογή του 

υποδειχθέντος υποψηφίου για κάθε αξίωμα και για το λόγο αυτό κάλεσε τα μέλη των 

παρατάξεων να υποβάλλουν τυχόν διαφορετικές προτάσεις. Παράλληλα, γνωστοποίησε 

ότι η εκλογή των προτεινόμενων υποψήφιων για κάθε αξίωμα επικυρώνεται από το 

Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν υποβληθεί διαφορετική πρόταση ή εάν καμία από τις 

διαφορετικές προτάσεις που τυχόν υποβληθούν, κατά τη μυστική ψηφοφορία που 

διεξάγεται και στην οποία μετέχει και ο αρχικώς υποδειχθείς υποψήφιος, δεν καταφέρει 

να συγκεντρώσει τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού 

συμβουλίου (βλ. άρθρο 64 παρ. 3 περ. δ’ εδ. β’ του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4555/2018). 

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού δεν υποβλήθηκε καμία διαφορετική πρόταση, 

ενημέρωσε το σώμα ότι επικυρώθηκε (κατόπιν ψηφοφορίας) η εκλογή του προέδρου, 

αντιπροέδρου και του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς για την κάλυψη 

των εν λόγω θέσεων δεν υποβλήθηκε νέα υποψηφιότητα.  
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Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας 

διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για την δεύτερη θητεία 

(09.01.2022 - 31.12.2023): 

 

- Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η κα ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του 

Σπυρίδωνος, με δέκα έξι (16) ψήφους υπέρ.  

- Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η κα ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του 

Ευαγγέλου,  με δέκα επτά (17) ψήφους υπέρ.  

-  Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του  

    Εμμανουήλ, με δέκα οκτώ (18) ψήφους υπέρ.  

 

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ’ όψιν τις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3870/2010, το άρθρο 64, 67 και 74 του ν. 

3852/2010 (Α’ 87), την υπ’αρ.933/29-12-2021 σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 

 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 
 

Εγκρίνει (επικυρώνει) την κατά το ιστορικό της παρούσης ενεργηθείσα εκλογή 

κατά την οποία εξελέγησαν Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας του 

Δημοτικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 09.01.2022 – 31.12.2023, οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι: 

 

- Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η κα ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του 

Σπυρίδωνος, με δέκα έξι (16) ψήφους υπέρ.  

- Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η κα ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του 

Ευαγγέλου,  με δέκα επτά (17) ψήφους υπέρ.  

-  Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του  

    Εμμανουήλ, με δέκα οκτώ (18) ψήφους υπέρ.  
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Γίνεται μνεία ότι καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα ανατέθηκαν από τον 

πλειοψηφήσαντα πρώτο στους σταυρούς προτίμηση, προεδρεύοντα του Δημοτικού 

Συμβουλίου Κολιαβασίλη Δημήτριο του Σπυρίδωνα, στον Δημοτικό Υπάλληλο 

Κολιαβασίλη Νικόλαο.   

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα πρακτικά της 

εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της 

εκλογής στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος 

αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, 

αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο, αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για 

τη νομιμότητα της εκλογής. 

        Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2022. 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.  

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:  

           Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
      ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

ΔΗΜΗ 

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ 
  ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   
  ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
  ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 
 ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ    
           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ        
  ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
  ΚΑΜΑΡΑ – ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
  ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
  ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
  ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 
   
  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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