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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ    

A  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 2/2012 τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµ.Απόφασης:  34/2012                    Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Εκλογή Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης 
(τρίτη επαναληπτική  διαδικασία)» 

 
Στα Μελίσσια και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα 23 του µηνός Ιανουαρίου 2012 ηµέρα 

∆ευτέρα και ώρα 18.00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Πεντέλης ύστερα από την µε αριθµό πρωτοκόλλου 1254/18.1.2012 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στον ∆ήµαρχο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).  
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών 
βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:              

1. ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
2. ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  - ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ∆.Σ.   
3. ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ           - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        ∆.Σ.    
4. ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     - ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                     
5. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     - ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                 
6. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ     - ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
7. ΓΙΑΜΟΥΓΙΑΝΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ          - ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
8. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -    - ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
9. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                          ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

10. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ        « 
11. ΓΚΑΤΖΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              « 
12. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ-ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ            « 
13. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ           « 
14. ΧΕΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ              « 
15. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ            « 
16. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ            « 
17. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                              « 
18. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                      « 
19. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ           « 
20. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ      « 
21. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                         « 
22. ΣΑΦΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ            « 
23. ΦΕΙ∆ΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ            « 
24. ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ            « 
25. ΛΑΖΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ              « 
26. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           « 
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ΑΠΟΝΤΕΣ:                Αν  και νόµιµα προσκλήθηκαν 
1. ΚΑΒΟΥΡΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ          ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
2. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ               « 
3. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ         « 
4. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ                                              « 
5. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      «   
6. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΣΙΟΣ             « 
7. ΛΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       «  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ – ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ:      ΤΣΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΠΕΝΤΕΛΗΣ:      ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ:  ΓΚΟΛΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Λάζος Βασίλειος προσήλθε πριν τη συζήτηση του 8ου θέµατος της 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Καβουρίδης Αντώνιος προσήλθε πριν τη συζήτηση του 11ου 
θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Σιώµος Βλάσσιος προσήλθε πριν τη συζήτηση του 15ου θέµατος 
της Ηµερήσιας ∆ιάταξης 
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Πολίτη Ελένη προσήλθε πριν τη συζήτηση του 20ου θέµατος της 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Καλλιανιώτης Κων/νος προσήλθε πριν τη συζήτηση του 24ου 
θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Γραφάκος Εµµανουήλ προσήλθε κατά τη συζήτηση του 24ου 
θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Χειλάς Γεώργιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 29ου θέµατος 
της Ηµερήσιας ∆ιάταξης 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Καρατζής Αναστάσιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 33ου 
θέµατος της Ηµερήσιας  ∆ιάταξης. 
ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Φειδοπιάστης Αντώνιος απουσίαζε κατά την ψήφιση του 7ου 
θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης                                                            
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Λάζος Βασίλειος απουσίαζε κατά τη συζήτηση και ψήφιση των 
υπ’αριθµ. 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 και 32 θεµάτων 
της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Λάζος Λεωνίδας απουσίαζε κατά την ψήφιση του 9ου θέµατος της 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Σταυρόπουλος ∆ηµήτριος απουσίαζε κατά τη συζήτηση και 
ψήφιση του 13ου θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης 
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Κοσµοπούλου Αναστασία απουσίαζε κατά τη συζήτηση και ψήφιση 
των υπ’αριθµ. 13, 14, 15 και 27 θεµάτων και κατά την ψήφιση του 24ου θέµατος της Ηµερήσιας 
∆ιάταξης  
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Καλαποθαράκος Χρήστος απουσίαζε κατά τη συζήτηση και 
ψήφιση των υπ’αριθµ. 18, 19 και 20 θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Τζουµάκας Κων/νος απουσίαζε κατά τη συζήτηση και ψήφιση 
των υπ’αριθµ. 18, 19, 20 και 21 θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Σιώµος Βλάσσιος  δεν συµµετείχε στη συζήτηση και ψήφιση των  
υπ’αριθµ. 21 και 23 θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης λόγω κωλύµατος. 
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Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Γραφάκος Εµµανουήλ απουσίαζε κατά την ψήφιση του 28ου 
θέµατος. 
         Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο ∆ήµαρχος κος ∆ηµήτρης Στεργίου – Καψάλης 
και η δηµοτική υπάλληλος κα Φυλακτού Σοφία για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
   Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 33ο θέµα  της Ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα εξής:  

   Σύµφωνα µε  τις παρ. 1 & 2 του  άρθρου  77 του  Ν.3852/2010, ορίζεται  ότι : 
 «1. Στους ∆ήµους άνω των είκοσι  χιλιάδων (20.000) κατοίκων, µε  απόφαση  του  
δηµοτικού  συµβουλίου  επιλέγεται , κατόπιν προκηρύξεως  που  δηµοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα του  δήµου , πρόσωπο  εγνωσµένου κύρους και  εµπειρίας  ως 
συµπαραστάτης  του  δηµότη  και  της  επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται  
µε  δήλωση  που  κατατίθεται  στο  προεδρείο  του  δηµοτικού  συµβουλίου  κατά  την 
έναρξη  της διαδικασίας επιλογής. Ως συµπαραστάτης του  δηµότη  και της 
επιχείρησης δεν µπορεί  να επιλεγεί  αιρετός δήµου , περιφέρειας ή  βουλευτής. Η 
θητεία του  συµπαραστάτη  ακολουθεί  τη  θητεία των δηµοτικών αρχών.  
1. Η διαδικασία για την επιλογή  του  συµπαραστάτη  πρέπει  να έχει  ολοκληρωθεί 
σε  αποκλειστική  προθεσµία δύο  (2) µηνών από  την εγκατάσταση  των δηµοτικών 
αρχών. Ο συµπαραστάτης του  δηµότη  και  της επιχείρησης επιλέγεται  µε 
απόφαση  η  οποία λαµβάνεται  µε  µυστική  ψηφοφορία  και  µε  πλειοψηφία των δύο  
τρίτων (2/3) του  συνόλου  των µελών του  δηµοτικού  συµβουλίου . Αν δεν 
επιτευχθεί  η  επιλογή , η  ψηφοφορία  επαναλαµβάνεται  κατά την ίδια ή  
µεταγενέστερη  συνεδρίαση  µε  την ίδια πλειοψηφία. Είναι  επιτρεπτή  µε  την ίδια 
πλειοψηφία και  την αυτή  διαδικασία η ανάκληση  του  συµπαραστάτη  για πληµµελή  
εκτέλεση  των καθηκόντων του ,  µε  ειδικά αιτιολογηµένη  απόφαση  του  δηµοτικού 
συµβουλίου . Ο συµπαραστάτης  του  δηµότη  και  της  επιχείρησης  λαµβάνει  
αντιµισθία  ισόποση  µε  την αντιµισθία  του  Προέδρου του  ∆.Σ. Ως προς  την 
καταστατική  θέση  και  τις ευθύνες  του  συµπαραστάτη  του  δηµότη  και  της 
επιχείρησης ισχύουν οι  σχετικές διατάξεις για τους δηµοτικούς συµβούλους.  
 Σύµφωνα µε  την αιτιολογική  έκθεση  του  νόµου  πρόκειται  για νέο  θεσµό 
εσωτερικής διαµεσολάβησης µεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και  ΟΤΑ  για την 
καταπολέµηση  της  κακοδιοίκησης. Ο  συµπαραστάτης έχει  ως αποστολή , πέρα 
από  την έγκαιρη  καταπολέµηση  της κακοδιοίκησης, τη  διασφάλιση  της 
αµεροληψίας των δηµοτικών αρχών, τη  βελτίωση  της εξυπηρέτησης των πολιτών 
και  των επιχειρήσεων καθώς και  την αποσυµφόρηση  του  ∆ηµάρχου  και  άλλων 
αιρετών οργάνων του  δήµου  από  τη  συσσώρευση  αιτηµάτων και  παραπόνων των 
δηµοτών. Μέσω του  συµπαραστάτη  θα αποτρέπονται  πρόσθετες διαδικασίες, 
δηλαδή  προσφυγές σε  ελεγκτικούς  µηχανισµούς  και  στη  δικαιοσύνη ,  επειδή 
πολλά  προβλήµατα  κακοδιοίκησης  θα  επιλύονται  στο  πλαίσιο  του  ίδιου  ΟΤΑ  µε  
αποτέλεσµα την εξοικονόµηση  διαδικασιών, πόρων,  χρόνου , χρήµατος και  
ελαχιστοποίηση  της ταλαιπωρίας των πολιτών. Ο συµπαραστάτης υποστηρίζεται  
διοικητικά από  τις υπηρεσίες του  δήµου , δέχεται  καταγγελίες άµεσα θιγόµενων 
πολιτών και  επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση  των υπηρεσιών του  δήµου , των 
νοµικών του  προσώπων και  επιχειρήσεών του  και  διαµεσολαβεί  προκειµένου  να  
επιλυθούν τα σχετικά προβλήµατα  ενώ είναι  υποχρεωµένος να  απαντά εγγράφως 
ή  ηλεκτρονικά εντός 30 ηµερών στους ενδιαφεροµένους.  
�     Το  θέµα έχει  έλθει  στην 6η Τακτική  Συνεδρίαση  του  ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου , στις 22 Φεβρουαρίου  2011, αλλά λόγω  µη  συγκέντρωσης της  
απαιτούµενης πλειοψηφίας από  κανέναν από  τους υποψηφίους, δεν επετεύχθη  η  
εκλογή . Επανήλθε  στην 33η  Τακτική  Συνεδρίαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  στις 
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29 Νοεµβρίου  2011, αλλά πάλι  λόγω µη  συγκέντρωσης της απαιτούµενης  
πλειοψηφίας από  κανέναν από  τους υποψηφίους, δεν επετεύχθη  η  εκλογή .  

Λαµβάνοντας υπόψη  το  υπ ’αριθµ . 27230/7.6.2011 έγγραφό  του  Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που  αναφέρει  ότι : 

«Στο  άρθρο  57, παρ. 2 του Ν.3966/2011 (Α ’118) περιέχεται ρύθµιση  µε  την  
οποία η  προθεσµία για τη  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  εκλογής  του 
Συµπαραστάτη  του ∆ηµότη  και  της  Επιχείρησης  και  του Συµπαραστάτη  του Πολίτη  
και της  Επιχείρησης  (εφεξής  Συµπαραστάτης), που προβλέπουν οι διατάξεις  των  
άρθρων 77, παρ. 2 και 179 παρ . του ν.3852/2010, αντίστοιχα, γίνεται  ενδεικτική  
και  ως  εκ τούτου  συνεχίζεται σε  όσες  περιπτώσεις  δεν είχε επιτευχθεί η  εκλογή  
τους  µέχρι 28.2.2011. Κατόπιν σχετικών ερωτηµάτων των δήµων και περιφερειών  
αναφορικά  µε το  θεσµό  του Συµπαραστάτη , σας  γνωρίζουµε τα ακόλουθα:  

Ο Συµπαραστάτης  αποτελεί ένα νέο  θεσµό  διαµεσολάβησης  µεταξύ πολιτών,  
επιχειρήσεων και  ΟΤΑ , που εισήχθη  µε τις  διατάξεις  του Προγράµµατος  
«Καλλικράτης» και  αποσκοπεί, µεταξύ άλλων , στον  έγκαιρο  εντοπισµό  και την 
αποτελεσµατική  αντιµετώπιση  φαινοµένων κακοδιοίκησης , ορθής  εφαρµογής  των  
νόµων, στη  διασφάλιση  της  αµεροληψίας  των  δηµοτικών και περιφερειακών  
αρχών και στην  αναβάθµιση  των  παρεχόµενων υπηρεσιών της  τοπικής  
αυτοδιοίκησης  προς  τους  πολίτες  και τις  επιχειρήσεις , σύµφωνα µε τις  αρχές  της  
χρηστής  και διαφανούς  διοίκησης . Ο Συµπαραστάτης  εποµένως , πρέπει να 
τυγχάνει ευρείας  αποδοχής  από  τα  µέλη  του  δηµοτικού ή  περιφερειακού 
συµβουλίου,  ώστε να διασφαλιστεί το  κύρος  του θεσµού. Έτσι,  η  πλειοψηφία  των  
2/3 του συνόλου των µελών του δηµοτικού ή  περιφερειακού συµβουλίου κρίθηκε  
από  το  νοµοθέτη  αναγκαία για την επίτευξη  του ανωτέρω σκοπού και ως  εκ  
τούτου εκλέγεται για τη  θέση  αυτή  το  πρόσωπο  που συγκεντρώνει την ειδική  αυτή  
πλειοψηφία και σε  καµία περίπτωση  µικρότερη  πλειοψηφία . Σηµειώνεται  επίσης 
ότι  για την εκλογή  του Συµπαραστάτη  ισχύουν  τα κωλύµατα  των άρθρων 14 και 
116 του  Ν.3852/2010, όπως  αναφέρονται στα άρθρα 77, παρ. 1 προτελευταίο  
εδάφιο  και 179, παρ. 1 προτελευταίο  εδάφιο  του ιδίου νόµου. Εποµένως  δεν 
υφίσταται κώλυµα εκλογής  δικηγόρου  στη  θέση  του Συµπαραστάτη . Επίσης  από  
τις  διατάξεις  των άρθρων  77 και 179 του Ν.3852/2010, υφίσταται υποχρέωση  των  
δήµων άνω των  20.000 κατοίκων και των περιφερειών να  προβούν  σε προκήρυξη  
για την κάλυψη  της  θέσης  αυτής , η  οποία αναρτάται στο  ∆ιαδίκτυο .  

Η διαδικασία για την επιλογή  του Συµπαραστάτη  αρχίζει µε την έκδοση  
προκήρυξης  για την πλήρωση  της  θέσης . Η προκήρυξη  µπορεί να εκδίδεται,  κάθε  
φορά, µετά το  πέρας  της  δεύτερης  ανεπιτυχούς  εκλογής  Συµπαραστάτη . Εφόσον,  
δηλαδή , µετά από  δύο  ψηφοφορίες , οι οποίες  µπορεί να διενεργούνται στην ίδ ια ή  
σε επόµενη  συνεδρίαση  του δηµοτικού ή  περιφερειακού συµβουλίου,  δεν  
επιτυγχάνεται η  εκλογή  του Συµπαραστάτη , τότε πριν τη  διενέργεια νέας  
ψηφοφορίας  εκδίδεται προκήρυξη  για την πλήρωση  της  θέσης , στην οποία  
µπορούν να θέσουν υποψηφιότητα τα  ίδια ή  άλλα πρόσωπα ή  να αποσύρουν το  
ενδιαφέρον τους  πρόσωπα που είχαν  θέσει υποψηφιότητα µε την προηγούµενη  
προκήρυξη . Τέλος  σας  γνωρίζουµε  ότι ο  Συµπαραστάτης  διεκπεραιώνει τις  
ενώπιόν του υποθέσεις  είτε  εγγράφως  (µε αλληλογραφία  µε τις  αρµόδιες  
υπηρεσίες  του δήµου ή  της  περιφέρειας) είτε προφορικώς , ενηµερώνοντας  και 
στις  δύο  περιπτώσεις  τον ενδιαφερόµενο . Οι  ενέργειες  αυτές  λαµβάνουν χώρα 
εντός  του  ωραρίου λειτουργίας  των υπηρεσιών αυτών.» 
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�  Σε  υλοποίηση  των ανωτέρω ο  ∆ήµος εξέδωσε την υπ ’αριθµ . 594/10.1.2012 
επαναληπτική  προκήρυξη , η  οποία δηµοσιεύθηκε  στην ιστοσελίδα του  ∆ήµου . 

 
Σήµερα οι  ενδιαφερόµενοι  για τη  θέση  του  Συµπαραστάτη  υπέβαλαν µε  την 

έναρξη  της διαδικασίας τις υποψηφιότητές τους και  είναι  οι  παρακάτω:  
- Μαγιάτης Γεώργιος   
- Αραµάρη  – Μουντάκη  Μαρία  
- Στραβοράβδη  Ελένη  
- Φρουφρής Χρήστος (προτάθηκε  από  τον Επικεφαλής του  Συνδυασµού  

«Πεντέλη  εν δράσει» κο  Φειδοπιάστη Αντώνιο , αποδέχθηκε  την πρόταση  
και  υπέβαλε  υποψηφιότητα)  

 
Το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  καλείται  να εκλέξει  από  τις ανωτέρω 

υποψηφιότητες µε  µυστική  ψηφοφορία  και  αυξηµένη  πλειοψηφία των 2/3 των 
µελών του ,  τον Συµπαραστάτη  του  ∆ηµότη  και  της Επιχείρησης,  λαµβάνοντας 
υπόψη  το  εγνωσµένο  κύρος  και  την εµπειρία του  καθενός . 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αφού άκουσε την εισήγηση της κας Προέδρου.  

 Έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» και του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) και το υπ’αριθµ. 27230/7.6.2011 έγγραφο  
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των µελών που περιέχονται 
αναλυτικά στα επίσηµα πρακτικά. 

Ο Επικεφαλής του Συνδυασµού «Λαϊκή Συσπείρωση Πεντέλης» κος Καρατζής 
Αναστάσιος αποχώρησε λέγοντας ότι: «Έχουµε καταγγείλει τη διαδικασία και αποχωρούµε». 

Στη  συνέχεια το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  προχώρησε  στη  διαδικασία της 
µυστικής ψηφοφορίας κατά την οποία προτάθηκε  εφορευτική  επιτροπή  να είναι  οι 
δηµοτικοί  σύµβουλοι  κος Μπούρας Βασίλειος, κος Κοντουλάκος Ελευθέριος  και  ο 
κος Αποστολάκος ∆ηµήτριος και  η  Πρόεδρος ενηµέρωσε  το  σώµα  ότι  µπαίνει  
µέχρι  ένας σταυρός  στο  ψηφοδέλτιο .  
 
Κατά την 1η ψηφοφορία , ψήφισαν 30, ευρέθησαν 30 φάκελοι  και  έλαβαν:  
Αραµάρη  – Μουντάκη  Μαρία   15 ψήφους  
Μαγιάτης Γεώργιος         5 ψήφους  
Στραβοράβδη  Ελένη       1 ψήφο  
Φρουφρής Χρήστος        3 ψήφους  
Λευκό          5  
Άκυρα         1  
 

Λόγω µη  επίτευξης  της απαιτούµενης  πλειοψηφίας από  κανέναν υποψήφιο , 
το  σώµα προχώρησε  στη  2η ψηφοφορία : 
Κατά την 2η ψηφοφορία , ψήφισαν 30, ευρέθησαν 30 φάκελοι  και  έλαβαν:  
Αραµάρη  – Μουντάκη  Μαρία   15 ψήφους  
Μαγιάτης Γεώργιος         3 ψήφους  
Στραβοράβδη  Ελένη       0 ψήφους  
Φρουφρής Χρήστος        7 ψήφους  
Λευκό          3  
Άκυρα         2  
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Μετά τη  λήξη  και  της 2η ς ψηφοφορίας , η  Πρόεδρος ενηµέρωσε  το  σώµα ότι 

κανείς  εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε  την απαιτούµενη  πλειοψηφία των 
2/3 των µελών του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  και  δεν επετεύχθη  η  εκλογή  του 
συµπαραστάτη  του  δηµότη  και  της επιχείρησης.  
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό   34/2012 
Γι’αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
                Η Πρόεδρος                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Καλαποθαράκος Χρήστος 
 2. Τόλιος Νικόλαος 
 3. Καρβουνάκης Γεώργιος   
   4. Μούστρης Παναγιώτης 
Μπουσίου-Μοσχοπούλου Ευαγγελία   5. Βορέας Σεβαστός 
   6. Γιαµουγιάννη Γραµµατική 

7. Μωραΐτης Κωνσταντίνος 
   8. Μπούρας Βασίλειος  
   9. Γκατζόλης Παναγιώτης  
  10. Αποστολάκος ∆ηµήτριος 
  11. Μπούσουλα-Χάνου Αρχοντία 
    12. Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη 
    13. Καβουρίδης Αντώνιος  
  14. Αποστολόπουλος Θεόδωρος 
  15. Κοντουλάκος Ελευθέριος 
  16. Ζώης Ιωάννης  
  17. Γραφάκος Εµµανουήλ  
  18. Κοσµοπούλου Αναστασία 
  19. Πολίτη Ελένη 
  20. Σταυρόπουλος ∆ηµήτριος 
  21. Καλλιανιώτης Κων/νος 
  22. Σιώµος Βλάσσιος 
  23. Παπακωνσταντίνου ∆ηµοσθένης 
  24. Κωστόπουλος Βασίλειος 
  25. Σαφλιάνης Ιωάννης 
     Ακριβές Απόσπασµα   26. Φειδοπιάστης Αντώνιος  
             Ο ∆ήµαρχος  27. Λάζος Λεωνίδας  
  28. Τζουµάκας Κων/νος  
  29. Λάζος Βασίλειος   
∆ηµήτριος Στεργίου-Καψάλης   
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