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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 51/2020

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 6/2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10-3-2020
Σήμερα την 10 η του μηνός Μαρτίου

του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 το

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβι ζίου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο
Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 4088/ 5- 3-2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδι κό χώρο ανακοι νώσεων
του Δήμου και επιδόθηκε εμπρόθεσμα στα μέλη του, προκειμένου να γίνει συζήτηση
και να

ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στη

συνεδρίαση που παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας έλαβαν μέρος οι
παρακάτω σύμβουλοι.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αλμπαντάκης Μιχαήλ, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη Κανακάκη Ειρήνη,
Βαλτζάκης Γεώργιος,

Βογιατζή Μαρίνα, Ζερβού Νί κη, Καλλέργης Σπυρίδωνας,

Κουτσογιάννης Χαράλαμπος, Κύρκος Αθανάσιος, Λιαδάκης Αναστάσιος, Λυδάκης
Δημήτριος,

Λυρώνη

-

Πάγκαλου

Χρύσα,

Μαρής

Ιωάννης,

Μαρκογιαννάκης

Μιχαήλ, Ντουλάκης Ιωάννης, Ξυλούρης Μιχαήλ, Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ,
Περυσινάκης

Γρηγόριος,

Πετούσης

Γεώργιος-Βασίλειος-Λάρρυ,

Πιτσικάκη

-

Κουτσογιαννάκη Ευαγγελία , Ρεράκης Γεώργιος, Σαββάκης Φίλιππος, Σαλούστρος
Αριστομένης, Τζεδάκης Δημήτριος, Φασουλάκης Γρηγόριος, Φτενός Ευριπίδης,
Χουστουλάκης Μιχαήλ.
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ου δείς .
Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δ.Σ.
είναι παρόντα τα είκοσι επτά (27) και ο πρόεδρος του Δημοτι κού Συμβουλίου
κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε

η υπάλληλος

του Δήμου Μαρία Κρητσωτάκη για

την τήρηση των πρακτικών.
Το 7 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της
Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 3852/10» , συζητήθηκε
1 ο λόγω της παρουσίας των παρουσίας των υποψηφίων.
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Μετά την διαδικασία εκλογής και τη λήψη σχετικής απόφασης αποχώρησε ο
Δημοτικός Σύμβουλος Γεώργιος Βαλτζάκης.
ΘΕΜΑ 1 ο

: Εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 3852/10.
Ο

Αντιδήμαρχος

και σχετικά με

Διοικητικών Υπηρεσιών Γρηγόρης Φσουλάκης έλαβε το λόγο
το παραπάνω θέμα έθεσε υπόψη του Δ.Σ.

την εισήγηση του

Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων , λέγοντας τα παρακάτω:
«Έχοντας υπόψη :
1. Την 12/2020 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: Ψ6Υ0ΩΛΣ-Ξ3Θ) με την οποία εγκρίνεται η
έναρξη

διαδικασιών

επιλογής

του

Συμπαραστάτη

του

Δημότη

και

της

Επιχείρησης Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 του
ν.3852/2010 (Α΄87) και στην με αριθ.πρωτ:661/07-1-2020 Εγκύκλιο 1/2020
(ΑΔΑ: Ω82Μ46ΜΤΛ6-ΩΤ2) του ΥΠ.ΕΣ. και ο καθορισμός των

όρων

της

προκήρυξης επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
2. Την 184/2020 Απόφαση/ Προκήρυξη Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΚΔ9ΩΛΣ-ΒΚ3)

για

επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Μαλεβι ζίου
(άρθ. 77 , Ν. 3852/10) .
3. Την από 10-2-2020 Ανάρτηση της παραπάνω Προκήρυξης στην ιστοσελί δα του
Δήμου Μαλεβιζίου ( http :// malevizi . gov . gr ).
4. Την καταλη κτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτή των, η οποία ορίζεται σε
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της
προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου, ήτοι 24-2-2019.
5. Την με αριθ.πρωτ: 3305/21-2-2020 αίτηση του Δρακουλάκη Ιωάννη.
6. Την με αριθ.πρωτ: 3403/24-2-2020 αίτηση της Μερονιανάκη Ελευθερίας.
7. Την με αριθ.πρωτ:661/07-1-2020 Εγκύ κλιο 1/2020

(ΑΔΑ: Ω82Μ46ΜΤΛ6-ΩΤ2)

του ΥΠ.ΕΣ.
8. Την από 6-3-2020 Ανακοίνωση του Δημάρχου Μαλεβιζί ου στην Ιστοσελίδα του
Δήμου, σχετικά με την διεξαγωγή της εκλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη
και της Επιχείρησης στην 6 η /2020 Συνεδρίαση του Δ.Σ. την 10 η Μαρτίου 2020.
Καλείται το Δ.Σ. να προβεί στη διαδικασία εκλογής Συμπαραστάτη του Δημότη
και της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 3852/10.
Η εκλογή θα γίνει με τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας .
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Συμπαραστάτης επιλέγεται αυτός που συγκεντρώσει στο πρόσωπό του τους ψήφους
που αντιστοιχούν στην πλειοψηφία των 3/5 επί των πραγματικά παρόντων μελών
που παρευρίσκονται κατά την έναρξη της ψηφοφορίας.
Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία κανένας υποψήφιος δεν λάβει τον ανωτέρω
αριθμό

ψήφων,

αυτή

επαναλαμβάνεται,

κατά

την

ίδια

ή

μεταγενέστερη,

συνεδρίαση με την ίδια ειδική πλειοψηφία.
Πρόσωπο που δεν συγκεντρώσει την ανωτέρω ειδική πλειοψηφία, ούτε στην
πρώτη,

ούτε

στην

επαναληπτική

ψηφοφορία,

δεν

μπορεί

να

επιλεγεί

Συμπαραστάτης».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος
μυστικής

ψηφοφορίας

κάλεσε τα μέλη του

για

την

εκλογή

Δ.Σ. να προβούν στη διεξαγωγή

Συμπαραστάτη

του

Δημότη

και

της

Επιχείρησης.
Ως ψηφολέκτες ορίστηκαν ο Δημοτι κός Σύμβουλος Μιχαήλ Αλμπαντάκης από την
παράταξη πλειοψηφίας, και η Δημοτι κή Σύμβουλος Ειρήν η Αστρινάκη από την
παράταξη της μείζονος μειοψηφίας.
Ακολούθησε

μυστική

ψηφοφορία

με

ονομαστική

κλήση

των

27

παρόντων

της

ελάσσονος

Δημοτικών Συμβούλων.
Ο

Δημοτικός

Σύμβουλος

Χουστουλάκης

μειοψηφίας και επικεφαλής της
θα απέχει από τη

Μιχαήλ

επικεφαλής

«Λαϊκής Συσπείρωσης», δήλωσε ΠΑΡΩΝ και ότι

διαδικασία της ψηφοφορίας για το λόγο ότι διαφωνεί με το

θεσμό του Συμπαραστάτη.
Στη συνέχεια ανοίχθηκε η ψηφοδόχος από τους ψηφολέκτες, καταμετρήθηκαν 26
ψηφοδέλτια, αριθμήθηκαν, μονογραφήθηκαν και ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα:
−

5 ΣΤΑΥΡΟΙ προτίμησης για την υποψηφιότητα του Δρακουλάκη Ιωάννη.

−

15

ΣΤΑΥΡΟΙ

προτίμησης

για

την

υποψηφιότη τα

της

Μερονιανάκη

Ελευθερίας .
−

6 ΛΕΥΚΑ

Κατόπιν

των

ανωτέρω

και

μετά

το

πέρας

της

αναφερόμενης

δι αδικασίας

διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώνει
την απαιτούμενη πλειοψηφία για την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και
της Επιχείρησης.
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Το λόγο έλαβε ο υποψήφιος Συμπαραστάτης Ιωάννης Δρακουλάκης, ο οποίος
δήλωσε ότι παραιτείται της υποψηφιότη τας.
Μεσολάβησε διακοπή μισής ώρας και ακολούθησε δεύτερη ψηφοφορία.
Στη συνέχεια ανοίχθηκε η ψηφοδόχος από τους ψηφολέκτες, καταμετρήθηκαν 26
ψηφοδέλτια, αριθμήθηκαν, μονογραφήθηκαν και ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα:
−

26

ΣΤΑΥΡΟΙ

προτίμησης

για

την

υποψηφιότη τα

της

Μερονιανάκη

Ελευθερίας .
Μετά την παραπάνω ψηφοφορία διαπιστώθηκε ότι η Μερονιανάκη Ελευθερία του
Δημητ ρίου , συγκέντρωσε την πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων
μελών

του

δημοτικού

συμβουλίου,

οπότε

και

επιλέγεται

στη

θέση

του

Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την 12/2020 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: Ψ6Υ0ΩΛΣ-Ξ3Θ)
2. Την 184/2020 Απόφαση/ Προκήρυξη Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΚΔ9ΩΛΣ-ΒΚ3 .
3. Την από 10-2-2020 Ανάρτηση της παραπάνω Προκήρυξης στην ιστοσελί δα του
Δήμου Μαλεβιζίου ( http :// malevizi . gov . gr ).
4. Τις αιτήσεις των υποψηφίων
5. Την με αριθ.πρωτ:661/07-1-2020 Εγκύ κλιο 1/2020

(ΑΔΑ: Ω82Μ46ΜΤΛ6-ΩΤ2)

του ΥΠ.ΕΣ.
6. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Επιλέγει ως Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης την Μερονιανάκη
Ελευθερία του Δημητρίου

η οποία

συγκέντρωσε την πλειοψηφία των τριών

πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Β. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα
ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.
Γ. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
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Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 51/2020
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

