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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Από το Πρακτικό της με αριθμό 22/2021 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Ειδικής Συνεδρίασης 

       του Δημοτικού Συμβουλίου 

      ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 139/2021 

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικών μελών  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για 

το διάστημα από 07/11/2021 έως 02/01/2022, μετά την ανεξαρτητοποίηση 

Δημοτικών Συμβούλων, κατόπιν των υπ’ αρ. πρωτ. 16983/23-06-2020 & 28842/05-

11-2021 Διαπιστωτικών πράξεων της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Στον  Άγιο  Δημήτριο  σήμερα και στο Δημοτικό Κατάστημα, στις  7 του  μήνα    

Νοεμβρίου  του  έτους  2021,  ημέρα  της  εβδομάδας Κυριακή  και  ώρα 10.00 
συνήλθε  σε Ειδική Συνεδρίαση  το Δημοτικό  Συμβούλιο  Αγίου  Δημητρίου, ύστερα  

από  την  με  αριθμό πρωτοκόλλου 28859/79/2021  έγγραφη  πρόσκληση   της Προέδρου 

του. Η πρόσκληση  επιδόθηκε  νόμιμα σε  κάθε  ένα  Δημοτικό Σύμβουλο  σύμφωνα  με  

τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/7-6-2010   (ΦΕΚ Α' 87)  με  τίτλο : «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»  όπως αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – 

«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν  στην ιστοσελίδα του Δήμου 

σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.  

Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία , δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 41  μελών  παρέστησαν 

στη συνεδρίαση 26 μέλη: 

                                            ΠΑΡΟΝΤΑ                                            ΑΠΟΝΤΑ    

1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. 16 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.   1 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 
2 ΑΛΕΞΙΟΥ Β. 17 ΧΑΛΑΡΗ Α. 2 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ. 
3 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 18 ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π. 3 ΘΑΝΟΥ Μ. 

4 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ. 19 ΠΑΠΑΔΑΚΑKΗΣ ΕΜ. 4 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 

5 ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε. 20 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ. 5 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ. 
6 ΜΑΘΑΣ Ι. 21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. 6 ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο. 

7 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π. 22 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ. 7 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. 
8 ΜΠΕΛΛΟΣ Χ. 23 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α 8 ΔΗΜΟΥ Π. 
9 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 24 ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.   9             ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α. 
10 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. 25 ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π. 10 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α. 
11 ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ 26 ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε. 11 ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε. 
12 ΑΧΟΥΛΙΑ  Μ.   12 ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ. 

13 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.   13 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α. 

14 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.   14 ΒΑΖΑΙΟΥ Β. 

15 ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.- Ι.   15 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ 

εκ των οποίων οι είκοσι (20) δημοτικοί σύμβουλοι συμμετείχαν με φυσική παρουσία 

και οι έξι (6) με τηλεδιάσκεψη.       

        Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου 

Αικατερίνη. 

        Στη συνεδρίαση παρίσταται  η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε 

νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου. 

        Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπαντούνας Πάνος λόγω 

απουσίας της Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου Σιουμπάλα Όλγας. 

       Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μικτά, με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό 

ατόμων αποκλειστικά  για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο 

ΑΔΑ: 6ΔΛ5Ω63-46Β



2 

 

εξάμηνο τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων (παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 10 

της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.66436/22-10-21) και με τηλεδιάσκεψη,   σύμφωνα με το άρθρο 

67 του Ν. 4830/2021 που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55)  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 

4682/2020 (Α’ 76), στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού. 

             Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγούμενη το 1ο  και μοναδικό θέμα 

της ημερήσιας διάταξης της ειδικής συνεδρίασης έθεσε υπόψη των συμβούλων τις δια-

τάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010   «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  όπως αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/09-08-2019), καθώς και  την υπ’ αρ. 

πρωτ. 59849/21-8-19 (εγκ.90/19) και την υπ’ αρ. πρωτ. 69472/24-09-21 (εγκ. 643/2021) 

εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. Το Συμβούλιο, στην ειδική αυτή συνεδρίαση 

του,  θα προβεί στην  Εκλογή τακτικού  και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής  

Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστημα από 7 Νοεμβρίου  2021 έως 2 Ιανουαρίου 

2022, κατόπιν ανεξαρτητοποίησης δημοτικών συμβούλων από την παράταξη «ΝΕΑ 

ΠΝΟΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» και κατόπιν των υπ’ αρ. πρωτ. 

16983/23-06-2020 & 28842/05-11-2021 Διαπιστωτικών πράξεων της Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου . 

           Αρχικά ενημέρωσε το Σώμα ότι τα εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής τα οποία είχαν  εκλεγεί με την παράταξη  «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» εφόσον ανεξαρτητοποιήθηκαν από την παράταξη, εξέπεσαν 

αυτοδίκαια από μέλη της ΕΠΖ και αντικαθίστανται. 

       Ειδικότερα, όπως ανέφερε , θα εκλεγεί με μυστική ψηφοφορία ένα (1) τακτικό 

μέλος από την ανωτέρω παράταξη, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι της παράταξης θα 

αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής 

και ότι ο νόμος δεν προβλέπει μέγιστο ή ελάχιστο αριθμό υποψηφίων δημοτικών 

συμβούλων των παρατάξεων για την εκλογή μελών στις επιτροπές και συνεπώς οι 

υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της εν λόγω παράταξης μπορεί να είναι σε αριθμό 

περισσότεροι ή λιγότεροι από τον συνολικό αριθμό των εκλεγόμενων μελών στην 

Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής και ότι αν η εν λόγω δημοτική παράταξη, η οποία δικαιούται 

μέλος στην επιτροπή δεν υποδείξει υποψήφιο ή υποψήφιους τότε τη θέση του ή τις 

θέσεις τους καταλαμβάνουν ανά μία υποψήφιοι των παρατάξεων με το μεγαλύτερο 

αριθμό δημοτικών συμβούλων και σε περίπτωση ίσου αριθμού ο συνδυασμός που έλαβε 

τις περισσότερες ψήφους στις δημοτικές εκλογές.       

        Κατόπιν των ανωτέρω η Πρόεδρος κάλεσε την παράταξη «ΝΕΑ ΠΝΟΗ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» να καταρτίσει  ενιαίο ψηφοδέλτιο με τους 

υποψηφίους της για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  για την πλήρωση των θέσεων που 

δικαιούνται στην Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής,  το οποίο ζήτησε να παραδοθεί στο 

Προεδρείο πριν από την ψηφοφορία σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας από την παράταξη «ΝΕΑ ΠΝΟΗ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα 

μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι , ήτοι 

1) ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

2) ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

3) ΧΑΛΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

Στην συνέχεια κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε έναν -  έναν 

τους  δημοτικούς συμβούλους  να παραλαμβάνουν  από το Προεδρείο το ψηφοδέλτιο 

της παράταξης ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΠΡΟΠΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ μαζί με 

λευκό ψηφοδέλτιο και να επιλέξουν μυστικά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (παραβάν)  

το ψηφοδέλτιο που επιθυμεί ο κάθε ένας θέτοντας μέχρι τρεις (3) σταυρούς  προτίμησης.  

Τους δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω 

τηλεδιάσκεψης τους κάλεσε να προσέλθουν στο χώρο της ψηφοφορίας (δημοτικό 

κατάστημα) στο χρονικό διάστημα από 10.30 έως 11.00 προκειμένου να παρέχουν την 
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ψήφο τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 643/2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ. 

 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας η Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι ως μέλος 

της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής εκλέγεται ο πρώτος σε αριθμό σταυρών υποψήφιος της 

εν λόγω παράταξης και ότι οι λοιποί υποψήφιοι της παράταξης αποτελούν κατά σειρά 

σταυρών προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής και  σε περίπτωση 

ισοψηφίας διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Πρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

Μετά το πέρας της παραπάνω μυστικής ψηφοφορίας διαπιστώθηκαν  από το Προεδρείο 

τα ακόλουθα: 

Ψήφισαν 21 (εκ των οποίων οι τρεις συμμετείχαν με τηλεδιάσκεψη και προσήλθαν στο 

χώρο της συνεδρίασης την τασσόμενη ώρα προκειμένου να ψηφίσουν) 

Έγκυρα 17 

Λευκά 3 

Άκυρο 1 

 

Σε σύνολο 17 ψηφοδελτίων έλαβαν: 

Ο υποψήφιος ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε 17 ψήφους 

Ο υποψήφιος ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε 5 ψήφους 

Η υποψήφια ΧΑΛΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ  έλαβε 5 ψήφους 

 

Συνεπώς τακτικό μέλος εκλέγεται ο ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

και αναπληρωματικά μέλη – κατόπιν της κλήρωσης που διενέργησε η Πρόεδρος του ΔΣ 

λόγω της ισοψηφίας των δύο υποψηφίων –  οι ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος και η ΧΑΛΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ως δεύτερο αναπληρωματικό μέλος. 

 

Συνοψίζοντας και αφού ολοκληρώθηκε η εκλογή του τακτικού και των 

αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής, από την παράταξη ΝΕΑ 

ΠΝΟΗ ΠΡΟΠΟΤΙΚΗ για τον ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ η Πρόεδρος ανακοίνωσε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγμένων μελών της ανωτέρω παράταξης για 

το διάστημα από 7/11/2021 έως τις 02/01/2022, ως εξής: 

 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  

2. ΧΑΛΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

Τα αναπληρωματικά μέλη της  παράταξης  με την σειρά εκλογής τους αναπληρώνουν 

τα τακτικά μέλη της ίδιας παράταξης. 

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την εκλογή των μελών αποχώρησαν  οι κ.κ. 

Βρεττός, Χάλαρη, Λασκαρίδης, Παπαδακάκης, Κοτσόπουλος. 

 

Η  παρούσα  απόφαση  πήρε  αύξοντα  αριθμ. 139/07-11-2021 . 

Μετά  από  αυτά  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  υπογράφεται  ως  εξής : 

 

      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                    ΜΕΛΗ 

ΚΑΝΤΖΕΛΗ   ΕΛΕΝΗ                                                     ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ

                                Ακριβές απόσπασμα 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

ΚΑΝΤΖΕΛΗ   ΕΛΕΝΗ 
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