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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

                                                                      ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 162/2019 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της 13ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πεντέλης 

 
Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου  

 
Στα Μελίσσια, σήμερα 1 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα Κυριακή  και 

ώρα 10.00 π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πεντέλης συνήλθε σε ειδική δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμβόκη 2Α - 
Μελίσσια, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 17672/28.8.2019  έγγραφη πρόσκληση της 

συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους 
κ. Κοσμοπούλου Αναστασίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 

Α' 87), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4555/2018, και 
της υπ’αριθμ. 87/59646/20.8.2019 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, η οποία επιδόθηκε και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ Α' 87), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018. 

Παρόντος και της Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας, διαπιστώθηκε από την 
Προεδρεύουσα στη συνεδρίαση, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 

σύνολο τριάντα τριών (33) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τριάντα τρία (33) μέλη και 
ονομαστικά οι: 

Π Α  Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Κοσμοπούλου Αναστασία          Προεδρεύουσα 19. Μωραΐτης Κωνσταντίνος Δημοτ.Σ/λος                     

2. Σιώμος Βλάσιος                            Δημοτ.Σ/λος        20. Ζώης Ιωάννης                          « 

3. Μητροπούλου – Ρουσσοπούλου Γεωργία    « 21. Παλαιοδήμος Άγγελος                « 

4. Πολίτη Ελένη                                          « 22. Μπούσουλα – Χάνου Αρχοντία    « 

5.  Μαρκαντώνη Φωτεινή                              « 23. Φρεμεντίτης Σπυρίδων               « 

6.    Μακρής Λουκάς                                       « 24. Κρανιώτης Παναγιώτης               « 

7.    Ηλιόπουλος Παναγιώτης                           « 25. Φειδοπιάστης Αντώνιος              «  

8. Αργύρη Άρτεμις                                        « 26. Μπούρας Βασίλειος                    « 

9. Λαζή Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα         « 27. Αποστολάκος Δημήτριος             « 

10. Βιλιώτης Ηλίας                                         « 28. Καλλιανιώτης Κωνσταντίνος        « 

11. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης                « 29. Κοντουλάκος Ελευθέριος            « 

12. Τόλιος Νικόλαος                                       « 30. Γκρέτσα Ελένη                          « 

13. Βορέας Γεώργιος                                     « 31. Μαντέλη Θέκλα                         « 

14. Τσουχνικάς Ηλίας                                    « 32.Κωνσταντάς Σπυρίδων                « 

15. Μούστρης Παναγιώτης                             « 33. Κατσικογιάννης Γεώργιος           « 

16. Τζεβελέκας  Γεώργιος                              «  

17. Μουαμελετζής Γεώργιος                           «  

18. Κολιός Μιχαήλ                                        «  
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ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: 
Η Δημοτική Σύμβουλος  κα Κοσμοπούλου Αναστασία  αποχώρησε μετά την ψηφοφορία 

εκλογής μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
Η προεδρεύουσα σύμβουλος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στην 

δημοτική υπάλληλο κα Μπουσίου Ζωή, κάλεσε το συμβούλιο να προβεί στην εκλογή 
των τακτικών μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου για την πρώτη θητεία 

της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 1.9.2019 έως 
6.11.2021, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, η οποία 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 η προεδρεύουσα σύμβουλος, προτείνεται ο πρόεδρος 
από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, ο αντιπρόεδρος από την παράταξη που 

αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη(ή πρώτη σε εκλογική δύναμη, αλλά δεν 
κατάφερε να εκλέξει δήμαρχο) και ο γραμματέας από την παράταξη που αναδείχθηκε 

τρίτη σε εκλογική δύναμη 

Όπως ενημέρωσε η προεδρεύουσα 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. 

 

Στη συνέχεια το λόγο έδωσε στην κα Δήμαρχο η οποία ενημέρωσε το σώμα ότι ο 
Συνδυασμός «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ-Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ-ΠΕΝΤΕΛΗ» ( παράταξη 

Δημάρχου )εξέλεξε σήμερα με μυστική ψηφοφορία ΟΜΟΦΩΝΑ δηλαδή με εννέα (9) 
ψήφους, ως υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου του Δ.Σ. τον Δημοτικό Σύμβουλο 

κ. Μακρή Λουκά. 
Ακολούθως έδωσε τον λόγο στον  Επικεφαλής του Συνδυασμού «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΑΧΙΑ»( παράταξη που αναδείχθηκε πρώτη σε εκλογική δύναμη αλλά δεν 
κατάφερε να εκλέξει Δήμαρχο ) κ. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένη, ο οποίος 

ανακοίνωσε ότι ο Συνδυασμός του εξέλεξε με μυστική ψηφοφορία ΟΜΟΦΩΝΑ  δηλαδή 
με έντεκα (11) ψήφους ως υποψήφιο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. τον 

Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κολιό Μιχαήλ. 
Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον  Επικεφαλής του Συνδυασμού «ΠΕΝΤΕΛΗ 2020 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΞΥΠΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΗ» (παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη σε 
εκλογική δύναμη ) κ. Παλαιοδήμο Άγγελο ο οποίος ανακοίνωσε ότι ο Συνδυασμός του 

εξέλεξε με μυστική ψηφοφορία ΟΜΟΦΩΝΑ  δηλαδή με τέσσερις (4) ψήφους ως 

υποψήφιο για το αξίωμα του Γραμματέα του Δ.Σ. τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κρανιώτη 
Παναγιώτη. 

 
  Η προεδρεύουσα 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. 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 
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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 (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). 

 

  Η προεδρεύουσα ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι: 
υποψήφιος Πρόεδρος ο κ. Μακρής Λουκάς, υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ. Κολιός 

Μιχαήλ και υποψήφιος Γραμματέας ο κ. Κρανιώτης Παναγιώτης και κάλεσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των μελών του Προεδρείου με μυστική 

ψηφοφορία.  

Για τη διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας ζητήθηκε από την Προεδρεύουσα ο 
ορισμός εφορευτικής επιτροπής και από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα 

εκλέχτηκε εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. 
Σιώμο Βλάσιο και κ. Μωραΐτη Κων/νο. 

 
-> Καταρχήν η  προεδρεύουσα κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν για τον 

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από την εφορευτική επιτροπή, 

τριάντα τρεις (33) φάκελοι εκ των οποίων ο υποψήφιος Πρόεδρος κ. Μακρής Λουκάς 

έλαβε  δεκαοκτώ (18) σταυρούς προτίμησης ,ένα ( 1) λευκό και δεκατέσσερα ( 14) 

άκυρα, συνεπώς, επικυρώνεται η εκλογή του υποδειχθέντος Προέδρου του 

συμβουλίου. 

.  

->Ακολούθως, η προεδρεύουσα κάλεσε τους συμβούλους να ψηφίσουν για τον 
Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από την εφορευτική επιτροπή, 
τριάντα τρεις (33) φάκελοι εκ των οποίων ο υποψήφιος Αντιπρόεδρος κ. Κολιός 

Μιχαήλ έλαβε  τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης, (1) λευκό και δύο ( 2) άκυρα, 
συνεπώς, επικυρώνεται η εκλογή του υποδειχθέντος Αντιπροέδρου του συμβουλίου  

 
->Τέλος η προεδρεύουσα κάλεσε τους συμβούλους να ψηφίσουν για τον Γραμματέα 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από την εφορευτική επιτροπή, 

τριάντα τρεις (33) φάκελοι εκ των οποίων ο υποψήφιος Γραμματέας κ. Κρανιώτης 
Παναγιώτης έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης, (1) λευκό και δεκατρία (13) 

άκυρα, συνεπώς, επικυρώνεται η εκλογή του υποδειχθέντος Γραμματέα του 

συμβουλίου 
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας το Δημοτικό Συμβούλιο 

 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 
Εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για τη 

χρονική περίοδο από 1.9.2019 έως 6.11.2021, όπως παρακάτω: 
 

α. Πρόεδρος: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μακρής Λουκάς 
β. Αντιπρόεδρος: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Κολιός Μιχαήλ  

γ. Γραμματέας: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κρανιώτης Παναγιώτης 
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Ύστερα από τα παραπάνω η προεδρεύουσα, αφού συνεχάρη τα μέλη του Προεδρείου, 
τους κάλεσε προκειμένου να αναλάβουν τις θέσεις τους στο  Προεδρείο του Δημοτικού 

Συμβουλίου και να συνεχίσουν την διαδικασία εκλογής των μελών της Οικονομικής 

και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 

Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από 
τη διενέργεια της εκλογής στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή και ύστερα από προσφυγή δημότη, 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 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ  

2. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ   

3. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ  

4. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                 5. ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ  

                                                                  6. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

7. ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ  

8. ΛΑΖΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  

9. ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  

10. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  

11. ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

12. ΒΟΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

13. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ  

14. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

15. ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

16. ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

17. ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΗΛ  

18. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

19. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

20. ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  

21. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ  

22. ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

23. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

24. ΦΕΙΔΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

25. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

      26. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

      27. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

      28. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  

     29. ΓΚΡΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ  

     30. ΜΑΝΤΕΛΗ ΘΕΚΛΑ  

     31. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
     32. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 
 


