
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της με αρίθμ. 11/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλιάρτου - 

Θεσπιέων 

Αριθμός Απόφασης : 100/2019 

 

Περίληψη 

«Περί εκλογής μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων» 

 

Στην ΑΛΙΑΡΤΟ και ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σήμερα την 8η του μηνός 

Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 12:30, συνήλθε σε Δημόσια Ειδική 

Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, ύστερα από την αριθμ. 5507/02-9-2019 

10:42:00 πμ έγγραφη πρόσκληση του Συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού του εκλεγέντος δημάρχου που έχει 

εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδιείου 

Λιβαδειάς, κ. ΜΑΛΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ. Η ανωτέρω πρόσκληση νόμιμα δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου και εμπρόθεσμα επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α/2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκηαη – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο και τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Π. Ντασιώτη, ο οποίος ήταν παρών, 

προκειμένου να προβεί στην εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των τακτικών & 

αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής & της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου σε σύνολο (27) μελών ευρέθησαν παρόντες (26) ήτοι: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΜΑΛΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Παρόντες 
1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Λουκάς 
2. ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ Γεώργιος  
3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Άννα 
4. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
5. ΓΚΙΖΙΩΤΗ Κωνσταντίνα  
6. ΓΛΥΚΟΣ Ιωάννης 
7. ΖΙΩΓΑΣ Βασίλειος  
8. ΘΕΩΔΟΡOΓΙΑΝΝΗΣ Ταξιάρχης  
9. ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ Αλέξανδρος  
10. ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ Λουκάς 
11. ΚΟΛΟΒΟΣ Γεώργιος 
12. ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ Δήμητρα  
13. ΜΑΛΕΣΗΣ Κωνσταντίνος 
14. ΜΑΛΕΣΗΣ Φώτιος 
15. ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Λουκάς 
16. ΜΠΟΓΡΗ Ζαχαρούλα  
17. ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ Κωνσταντίνος 
18. ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Γεώργιος  
19. ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ Γεώργιος  
20. ΝΙΑΡΟΣ Γεώργιος 

Απόντες 
1. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Χαρίτων  
Ο οποίος δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν 
και κλήθηκε νόμιμα. 
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21. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Βασίλειος 
22. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος  
23. ΠΙΚΑΣΗ Ασημίνα  
24. ΡΑΧΟΥΤΗΣ Ιωάννης 
25. ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ Γεώργιος 
26. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Αναστάσιος 
 

Ο Δήμαρχος Γεώργιος Ντασιώτης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.  

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Κουτρουμάνη Σωτηρία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 27 μελών ήταν παρόντα 26 μέλη, ο προεδρεύων κήρυξε 

την έναρξη της παρούσας ειδικής συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη 

του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση του ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ. ΜΑΛΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που έχει ως 

εξής: 

Ο προεδρεύων σύμβουλος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στην δημοτική υπάλληλο κ. 

Κουτρουμάνη Σωτηρία, για την τήρηση των πρακτικών εκλογής, 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 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010) περί “Νέας Αρχιτεκτονικής 

της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως το άρθρο αυτό 

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

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο προεδρεύων σύμβουλος, το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου συγκροτείται 

από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα, ως εξής:  Ο πρόεδρος προτείνεται από την παράταξη του 

εκλεγέντος δημάρχου, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική 

δύναμη και ο γραμματέας προτείνεται από την παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη. Επισήμανε 

δε, ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του 

Ν.4555/2018, οι Αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Προεδρείου του δημοτικού 

συμβουλίου.  

Στη συνέχεια, κάλεσε όλους τους συμβούλους της δημοτικής παράταξης του εκλεγμένου δημάρχου να 

αναδείξουν τον υποψήφιο πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης που 

αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη να αναδείξουν τον υποψήφιο αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. 

Τέλος, κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη 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 
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συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της παράταξης, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας θα 

διενεργηθεί κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο προεδρεύων σύμβουλος.  

Η παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου και η παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη δήλωσαν 

ότι θα αναδείξουν με την προβλεπόμενη διαδικασία τους υποψήφιους για το αξίωμα του Πρόεδρου και 

Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, προτείνοντας έναν (1) μόνο υποψήφιο για τα αντίστοιχα αξιώματα του 

Προέδρου και του Αντιπροέδρου, ενώ η παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη δήλωσε ότι δεν θα 

προτείνει υποψήφιο για τη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, καλείται το 

σύνολο του σώματος, προκειμένου να εκλέξει μεταξύ του συνόλου των δημοτικών συμβούλων τον προτεινόμενο 

για το αξίωμα για το οποίο ελλείπει υποψήφιος, με την διαδικασία της περίπτωσης Α΄ και κατά συνέπεια ο 

υποψήφιος Γραμματέας θα αναδειχθεί από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου. Συνεπώς η παράταξη του 

εκλεγέντος δημάρχου προτείνει βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας για το αξίωμα του γραμματέα τον κ. 

ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ. Οι σύμβουλοι των λοιπών παρατάξεων δεν πρότειναν άλλους υποψηφίους 

για την ανάδειξη του αξιώματος του γραμματέα. 

Οι σύμβουλοι των προαναφερόμενων παρατάξεων ακολούθησαν τη διαδικασία που αναλύθηκε. Μετά την 

ολοκλήρωσή της ο προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι: 

α. υποψήφιος Πρόεδρος ο κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ,  

β. υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ. ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

και επειδή δεν προτάθηκε Γραμματέας από την παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη,  

γ. υποψήφιος Γραμματέας ο κος ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, από την παράταξη του εκλεγέντος 

Δημάρχου. 

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 με ψηφοφορία 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. 

Καθώς δεν υποβλήθηκε κατά την φάση αυτή καμία διαφορετική πρόταση, οι ανωτέρω υποδειχθέντες 

υποψήφιοι εγγράφηκαν σε ψηφοδέλτια, ξεχωριστά για κάθε αξίωμα και ακολούθησε μυστική ψηφοφορία κατά την 

οποία κάθε δημοτικός σύμβουλος είχε το δικαίωμα να εκδηλώσει την βούλησή του, θέτοντας έναν σταυρό 

προτίμησης για κάθε αξίωμα. Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία για το κάθε αξίωμα.  

Μυστική ψηφοφορία για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά  αποσφράγιση των 

φακέλων και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο κ. Μαλέση Κωνσταντίνο, κατά την 

οποία βρέθηκαν επί σύνολο είκοσι έξι (26) ψηφισάντων δεκαεννέα (19) έγκυρα ψηφοδέλτια, πέντε (5) λευκά και 

δύο (2) άκυρα. Ακολούθησε καταμέτρηση των σταυρών και βρέθηκε ότι ο αναδειχθείς υποψήφιος κος 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, έλαβε  δεκαεννέα (19) ψήφους.  
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Ακολούθως κάλεσε τους συμβούλους να ψηφίσουν για τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Στη συνέχεια διεξήχθη μυστική ψηφοφορία για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και 

μετά  αποσφράγιση των φακέλων και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο κ. Μαλέση 

Κωνσταντίνο, κατά την οποία βρέθηκαν επί σύνολο είκοσι έξι (26) ψηφισάντων είκοσι ένα (21) έγκυρα ψηφοδέλτια, 

και πέντε (5) λευκά. Ακολούθησε καταμέτρηση των σταυρών και βρέθηκε ότι ο αναδειχθείς υποψήφιος κος 

ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, έλαβε  είκοσι ένα (21) ψήφους. 

Εφόσον δεν υποβλήθηκαν διαφορετικές προτάσεις ο προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε τους συμβούλους να 

ψηφίσουν για τον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Τέλος έγινε μυστική ψηφοφορία για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά  

αποσφράγιση των φακέλων και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο κ. Μαλέση 

Κωνσταντίνο, κατά την οποία βρέθηκαν επί σύνολο είκοσι έξι (26) ψηφισάντων δεκαεννέα (19) έγκυρα ψηφοδέλτια, 

έξι (6) λευκά και ένα (1) άκυρο. Ακολούθησε καταμέτρηση των σταυρών και βρέθηκε ότι ο αναδειχθείς υποψήφιος 

κος ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, έλαβε  δεκαεννέα (19) ψήφους. 

 Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα 

Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για την πρώτη θητεία (08.9.2019 - 06.11.2021), οι παρακάτω: 

 Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  

ο κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  

 Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  

ο κ. ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

 Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου  

ο κ. ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ  

 

Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 13:12 μ.μ. (ώρα). 

 

Η παρούσα απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 100/2019 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΑΛΕΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Λουκά  
2. ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ Γεώργιος 
3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Άννα 
4. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
5. ΓΚΙΖΙΩΤΗ Κωνσταντίνα  
6. ΓΛΥΚΟΣ Ιωάννης 
7. ΖΙΩΓΑΣ Βασίλειος 
8. ΘΕΩΔΟΡOΓΙΑΝΝΗΣ Ταξιάρχης  
9. ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ Αλέξανδρος  
10. ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ Λουκάς 
11. ΚΟΛΟΒΟΣ Γεώργιος 
12. ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ Δήμητρα  
13. ΜΑΛΕΣΗΣ Φώτιος 
14. ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Λουκάς  
15. ΜΠΟΓΡΗ Ζαχαρούλα  
16. ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ Κωνσταντίνος  
17. ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Γεώργιος  
18. ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ Γεώργιος  
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
Αλίαρτος 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΑΛΕΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

19. ΝΙΑΡΟΣ Γεώργιος  
20. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Βασίλειος  
21. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος 
22. ΠΙΚΑΣΗ Ασημίνα  
23. ΡΑΧΟΥΤΗΣ Ιωάννης 
24. ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ Γεώργιος 
25. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Αναστάσιος 

 
 
 
 

 

 

ΑΔΑ: Ψ8ΔΟΩΨ4-6ΨΖ
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