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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 1ης ειδικής συνεδρίασης της

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

νέας δημοτικής περιόδου του Δημοτικού
Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 1 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.16091/27.8.2019 πρόσκληση του
Δημοτικού Συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ.
Αντζινά Ιωάννη, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του
Ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν.
4623/2019, αντίστοιχα.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα
ένα είναι παρόντα σαράντα ένα, δηλ. οι κ.κ. 1. Αντζινάς Ιωάννης, Προεδρεύων Σύμβουλος, 2. Σεφτελής
Κων/νος, 3. Πούλος Ιωάννης, 4. Γεωργάκης Σταύρος, 5. Βιδάλης Παναγιώτης, 6. Χωματά Αικατερίνη, 7.
Πανταζόπουλος Ηλίας, 8. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 9. Σερέτη Χριστίνα, 10. Μπασούρης Μαρίνος, 11.
Γιαννόπουλος Γεώργιος, 12. Καλλαρύτης Χρήστος, 13. Σκλαβενίτη Ιωάννα, 14. Καλούδης Κων/νος, 15.
Ζαννιάς Αναστάσιος, 16. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 17. Παπαδόπουλος Κων/νος, 18. Κορμά –
Γκουτζιάνα Δήμητρα, 19. Γρηγορέας Ιωάννης, 20. Ευσταθίου Αναστάσιος, 21. Καρανδρέας Παναγιώτης,
22. Κόκλας Παναγιώτης, 23. Τσουκαλάς Ανδρέας, 24. Κουρής Μιχαήλ, 25. Αθανασίου Ανδρέας, 26.
Κοκοτίνης Χρήστος, 27. Αγγελή Μαρία, 28. Ασβεστάς Δημήτριος, 29. Κονδύλης Απόστολος, 30.
Χρυσουλάκης Φώτιος, 31. Αραμπατζής Γαβριήλ, 32. Αμουργιανός Αλέξανδρος, 33. Αθανασίου
Αθανάσιος, 34. Καραχάλιου Αλεξάνδρα, 35. Τσατσούλη Αναστασία, 36. Κούλια Ζωή, 37. Χιωτέλης
Ιωάννης, 38. Στυλιάρας Θωμάς, 39. Στασινόπουλος Απόστολος, 40. Μανιάτης Πέτρος, 41. Σόφης
Γεώργιος, ότι ο Δήμαρχος κ. Χατζηδάκης Γεώργιος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι Δικηγόροι του Δήμου κ.κ. Καραβέλος Νικόλαος,
Μανταδάκης Κων/νος, και ο κ. Δημήτριος Πανταζόπουλος.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 207/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο προεδρεύων σύμβουλος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στην δημοτική
υπάλληλο κα Καλπουζάνη Αμαλία, 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 και 2 του Ν. 4623/2019, αντίστοιχα.
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Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο προεδρεύων σύμβουλος, προτείνεται ο πρόεδρος από την παράταξη
του εκλεγέντος δημάρχου, ο αντιπρόεδρος από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική
δύναμη και ο γραμματέας από την παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη. Στη συνέχεια,
κάλεσε όλους τους συμβούλους της δημοτικής παράταξης του εκλεγμένου Δημάρχου ώστε 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 συγκεντρώσει τη σχετική
πλειοψηφία των παρόντων μελών της παράταξης, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση.
Οι σύμβουλοι των προμνησθέντων παρατάξεων ακολούθησαν τη διαδικασία που αναλύθηκε. Μετά την
ολοκλήρωσή της ο προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν και
συγκεκριμένα:
α. Υποψήφιος Πρόεδρος ο κ. Γεωργάκης Σταύρος
β. Υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, και
γ. Υποψήφιος Γραμματέας ο κ. Κόκλας Παναγιώτης
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 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.
Στο σημείο αυτό η δημοτική παράταξη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ δήλωσε ότι απέχει από τη
διαδικασία.
Κατόπιν των ανωτέρω κλήθηκε το Σώμα να προχωρήσει σε μυστική ψηφοφορία και μετά το
πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για
την πρώτη θητεία (1.9.2019 - 6.11.2021) πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Γεωργάκης Σταύρος
με 21 ψήφους (και 16 λευκά) επί ψηφισάντων 37, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ.
Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής με 27 ψήφους (και 9 λευκά) επί ψηφισάντων 36 και Γραμματέας του
Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Κόκλας Παναγιώτης με 27 ψήφους (9 λευκά και 1 άκυρο) επί ψηφισάντων
37.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 207/2019 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κ.Σεφτελής, Ι.Πούλος, Σ.Γεωργάκης, Π.Βιδάλης, Α.Χωματά,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η.Πανταζόπουλος, Ε.Ψυρρόπουλος, Χ.Σερέτη, Μ.Μπασούρης,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2.9.2019

Γ.Γιαννόπουλος, Χ.Καλλαρύτης, Ι.Σκλαβενίτη, Κ.Καλούδης, Α.Ζαννιάς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Θ.Γιαννόπουλος, Κ.Παπαδόπουλος, Δ.Κορμά – Γκουτζιάνα, Ι.Γρηγορέας,
Α.Ευσταθίου, Π.Καρανδρέας, Π.Κόκλας, Α.Τσουκαλάς, Μ.Κουρής,
Α.Αθανασίου, Χ.Κοκοτίνης, Α.Μαρία, Δ.Ασβεστάς, Α.Κονδύλης,

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αραμπατζής, Α.Αμουργιανός Α.Αθανασίου,
Α.Καραχάλιου, Α.Τσατσούλη, Ζ.Κούλια, Ι.Χιωτέλης, Θ.Στυλιάρας,
Α.Στασινόπουλος, Π.Μανιάτης, Γ.Σόφης
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