
 

 

 

 

                                                                  
                                                                                            

 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ : 395 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα : Εκλογή Μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου  
 

Από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2019 ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, η 

οποία έλαβε χώρα την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων 

του Δημοτικού Συμβουλίου ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ και η οποία συγκλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

33427/28-8-2019 πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού του δημάρχου που έχει εκλεγεί με 

τις περισσότερες ψήφους, κας Λιάκου Ελένης του Νικολάου. 

Παρουσία και του Δημάρχου κ. ΠΑΠΠΟΥ ΣΠ. ΧΡΗΣΤΟΥ διαπιστώθηκε από την 

Προεδρεύουσα  στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενη Δημοτική Σύμβουλο, πως υπήρχε νόμιμη 

απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 33 μέλη και ονομαστικά οι : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   

1.   ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ  

2.   ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

3.   ΣΧΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

4.   ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

5.   ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  

6.   ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

7.   ΑΒΡΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

8.   ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

9.   ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

10.   ΣΑΡΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ  

11.   ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

12.   ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

13.   ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

14.   ΚΟΥΡΑΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

15.   ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

16.   ΡΑΦΤΕΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

17.   ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

18.   ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ -ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ  ΖΩΗ -ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

19.   ΒΑΔΕΒΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   ΦΦ ΥΥ ΛΛ ΗΗ ΣΣ   
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Η Προεδρεύουσα σύμβουλος, Λιάκου Ελένη αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα 

στην δημοτική υπάλληλο κα Βασιλοπούλου Αικατερίνη, 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 

πρώτη παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ», ο 

αντιπρόεδρος από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη «ΦΥΛΗ. ΝΕΟ 

ΞΕΚΙΝΗΜΑ»  και ο γραμματέας από την παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη 

«ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΛΛΑΓΗΣ». Στη συνέχεια, κάλεσε όλους τους συμβούλους της 

δημοτικής παράταξης του εκλεγμένου δημάρχου να αποσυρθούν (προς το δεξιό μέρος της 

αίθουσας), ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Ταυτόχρονα, 

κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη να αποσυρθούν 

(προς το αριστερό μέρος της αίθουσας) και να αναδείξουν τον υποψήφιο αντιπρόεδρο του 

δημοτικού συμβουλίου. Τέλος, κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική 

δύναμη να αποσυρθούν (στο κέντρο της αίθουσας) και να αναδείξουν τον υποψήφιο γραμματέα του 

δημοτικού συμβουλίου. 

 

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. 

 

20.   ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

21.   ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.   ΔΡΟΛΙΑΣ  ΘΕΟΔΟΣΗΣ  

23.   ΜΠΑΔΗΜΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  

24.   ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

25.   ΜΠΡΕΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  

26.   ΛΥΧΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

27.   ΜΠΟΥΡΑΪΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

28.   ΑΒΡΑΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  

29.   ΣΕΡΕΠΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  

30.   ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ -ΖΑΦΕΙΡΗ ΣΟΦΙΑ  

31.    ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

32.   ΡΟΥΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

33.   ΤΣΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
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Σε περίπτωση που υποβληθεί μία μόνο υποψηφιότητα για τα παραπάνω αξιώματα, η 

υποψηφιότητα αυτή προάγεται στη β΄φάση της διαδικασίας άνευ ενδοπαραταξιακής ψηφοφορίας. 

 

Οι σύμβουλοι των προμνησθέντων παρατάξεων ακολούθησαν τη διαδικασία που 

αναλύθηκε. Μετά την ολοκλήρωσή της η προεδρεύουσα σύμβουλος ανακοίνωσε τα ονόματα των 

υποψηφίων που ήταν και μοναδικές υποψηφιότητες και συγκεκριμένα: 

α. υποψήφια πρόεδρος η κα Αρβανιτάκη-Περισοράτη Ζωή-Βασιλική του Φωτίου 

β. υποψήφιος αντιπρόεδρος ο κ. Δρόλιας Θεοδόσης του Γεωργίου και 

γ. υποψήφια γραμματέας η κα Πανουτσακοπούλου-Ζαφείρη Σοφία του Αθανασίου 

 

Η προεδρεύουσα σύμβουλος ενημέρωσε, στη συνέχεια κατά τη Β΄φάση, 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 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. 

 

Ακολούθως, η προεδρεύουσα σύμβουλος ενημέρωσε το σώμα ότι επικυρώθηκε η εκλογή 

του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου, καθώς για την 

κάλυψη των εν λόγω θέσεων δεν υποβλήθηκε νέα υποψηφιότητα. 

 

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

την Προεδρεύουσα Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για την πρώτη θητεία (1.9.2019 - 6.11.20121) 

Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου η κα Αρβανιτάκη-Περισοράτη Ζωή-Βασιλική του Φωτίου  

Αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ο κ. Δρόλιας Θεοδόσης του Γεωργίου και 

Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου η κα Πανουτσακοπούλου-Ζαφείρη Σοφία του Αθανασίου 
 

 

 

Η  Προεδρεύουσα Σύμβουλος       Τα μέλη  

          (παρόντες) 

     

     ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ          
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