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Η συνεδρίαση έγινε στις 2-1-2011 ηµέρα Κυριακή και ώρα 11:00 πµ στην αίθουσα 

συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας ,υπό την προεδρία του πλειοψηφήσαντος 

Συµβούλου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου  του επιτυχόντος συνδυασµού στις 

∆ηµοτικές εκλογές της 7
ης

 Νοέµβριου «Νέα Αντίληψη» του κ. Παπαλεξάκη Αλέξανδρου, 

αφού επεδόθη  η από 22-12-2010 πρόσκληση προς όλα τα µέλη της ∆ηµοτικής Κοινότητας .   

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ                                         ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Αλέξανδρος Παπαλεξάκης      - 

2. Ηλίας Λιονής 

3. Μαρία Κανακάκη –Ροδινού  

4. Καραµπλιάνη –Βερνάδου Βασιλική  

5. Νικήτας Βελεγράκης 

 

Ο Προεδρεύων, αφού ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά, µε υγεία και δύναµη ώστε να 

αντεπεξέλθουν στις προσδοκίες των πολιτών, όρισε ως ειδικό γραµµατέα του Συµβουλίου τον 

υπάλληλο του ∆ήµου κο Βασιλάκη Ευάγγελο, ανακοίνωσε στο Σώµα τις διατάξεις του άρθρου 

79 του Ν. 3852/10 και την υπ αριθµ. 41/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που 

αναφέρονται στην εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας .Σύµφωνα 

µε τις ανωτέρω διατάξεις, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου ης ∆ηµοτικής 

Κοινότητας ,εκλέγονται µεταξύ των µελών του Συµβουλίου. Τη θέση καταλαµβάνει όποιος 

από τους υποψηφίους λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του Συµβουλίου και σε 

περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον Προεδρεύοντα Σύµβουλο. 

 Ο Προεδρεύων ζήτησε από τα µέλη της ∆ηµοτικής Κοινότητας να δηλώσουν ποιοι 

ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου του Συµβουλίου. 

  Ενδιαφέρον εκδήλωσε µόνο ο κ. Παπαλεξάκης Αλέξανδρος , ο οποίος, στην ψηφοφορία που 

ακολούθησε , έλαβε τέσσερις (4) ψήφους επί του συνόλου πέντε παρόντων µελών και  εξελέγη 

Πρόεδρος της ∆ηµοτικής κοινότητος Ατσιποπούλου. Λευκό ψήφισε η σύµβουλος 

Καραµπλιάνη Βασιλική   

  Ακολούθως, ο Προεδρεύων ζήτησε από τα µέλη της ∆ηµοτικής Κοινότητας να δηλώσουν 

ποιοι ενδιαφέρονται να είναι  υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου του Συµβουλίου . 

  Ο κ. Παπαλεξάκης πρότεινε για τη θέση του Αντιπροέδρου τον  κ. Νικήτα Βελέγρακη, ο 

οποίος, δήλωσε ό,τι   δεν αποδέχεται για οικογενειακούς λόγους. Εκδήλωσε ενδιαφέρον η  κ. 

Κανακάκη –Ροδινού  Μαρία ,η οποία , στην ψηφοφορία που ακολούθησε, έλαβε πέντε (5) 

ψήφους επί συνόλου πέντε παρόντων µελών και εξελέγη οµόφωνα Αντιπρόεδρος της 

∆ηµοτικής Κοινότητος Ατσιποπούλου .  

     Μετά το πέρας της αναφερόµενης διαδικασίας, διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα 

Σύµβουλο ότι εκλέχθηκαν για τη διετία 2011-2012 Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Ατσιποπούλου  ο κ. Παπαλεξάκης Αλέξανδρος και Αντιπρόεδρος  η κ. Κανακάκη-

Ροδινού Μαρία. 

 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                      

 

ΠΑΠΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ       ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 


