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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 175 
 

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου 
 

Πρακτικό τής με αριθ. 11/2019 ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 

01ης του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2019. 
 

Στον Χολαργό σήμερα, 01.09.2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - 

Χολαργού, συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 20786/28.08.2019 

πρόσκλησή του με τις περισσότερες ψήφους εκλεγέντα Δημοτικού Συμβούλου κου Δημήτριου Οικονόμου, που 

επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη 

συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

Δημήτριος Οικονόμου Χρήστος Πετράκης Νικήτας Κανάκης  

Μαρία Αθανασάκου - 
Μουντάκη 

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη Νικόλαος Καραγιάννης 

Νικόλαος Κουκής  
Μαρία Δημητριάδου - 

Καρασιμοπούλου  
Μαρία Σιώτου 

Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση Άννα - Μαρία Τσικρικώνη 
Αναστασία Χαμηλοθώρη - 

Κουγιουμτζοπούλου 

Μιχαήλ Υφαντής Δήμητρα ( Μιμή) Ρουφογάλη Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας 

Ειρήνη Βεντουζά - 
Παπανικολάου 

Γεώργιος Πολύδωρας  Στάϊκος Χαράλαμπος 

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος Δημήτριος Τούτουζας Λουκάς Ρίζος 

Αθανάσιος Κούτρας  Γεώργιος Ανυφαντής Αντώνιος Ρεκλείτης 

Μιχαήλ Χατζής Παναγιώτης Δεμέστιχας Γεώργιος Ρεμούνδος 

Μιχαήλ Τράκας Γεώργιος Αυγερινός 
Περικλής Ζήκας 

 (προσήλθε στο 2ο θέμα) 

Βασίλειος Σιαμάνης 
Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά - 

Γιαννακοπούλου 
 

  
ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

Αθανάσιος Βαλυράκης   
 (ο οποίος δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα).  

 

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και 

Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.  
 

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος 

κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης. 
 

ΑΔΑ: 6Δ8ΞΩΞ1-9ΜΖ
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Ο Προεδρεύων Σύμβουλος κος Δημήτριος Οικονόμου, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στη 

Δημοτική υπάλληλο κα Ειρήνη Πετροπούλου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 1ο 

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, 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 01-09-2019 έως 06-11-2021, 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 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 να 

αποσυρθούν, ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα 

μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη να αποσυρθούν και να αναδείξουν τον 

υποψήφιο Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Και τέλος, κάλεσε τα μέλη της παράταξης που 

αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη να αποσυρθούν και 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.  
 

Επίσης, ο Προεδρεύων Σύμβουλος ενημέρωσε ότι σε περίπτωση που υποβάλλεται μία μόνο υποψηφιότητα 

για κάποιο/α από τα αξιώματα του Προεδρείου, η υποψηφιότητα αυτή προάγεται στη β’ φάση της διαδικασίας 

άνευ ενδοπαραταξιακής ψηφοφορίας. 
 

Ενώ αντίθετα σε περίπτωση που για οποιαδήποτε από τις υπό κάλυψη θέσεις μελών του Προεδρείου του 

Συμβουλίου δεν υπάρξει υποψηφιότητα προερχόμενη από την αντίστοιχη παράταξη, σύμφωνα με όσα 

εκτέθηκαν ανωτέρω, τότε καλείται το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να εκλέξει μεταξύ του 

συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων τον προτεινόμενο για το αξίωμα για το οποίο δεν κατατέθηκε 

υποψηφιότητα. 
  

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. για υποψήφιο Πρόεδρο ο κος Νικόλαος Κουκής,  
  

β. για υποψήφια Αντιπρόεδρο η κα Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου και  
  

γ. για υποψήφιο/α Γραμματέας δεν υπήρξε υποψηφιότητα προερχόμενη από την αντίστοιχη παράταξη 

επομένως καλείται το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου, να εκλέξει μεταξύ του συνόλου των Δημοτικών 

Συμβούλων τον/την προτεινόμενο για το συγκεκριμένο αξίωμα.  
  

ΑΔΑ: 6Δ8ΞΩΞ1-9ΜΖ
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Η παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου πρότεινε για τη θέση του Γραμματέα τον κο Γεώργιο Πολύδωρα, ο 

οποίος μετά από μυστική ψηφοφορία (από το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων) έλαβε είκοσι επτά (27) 

ψήφους, από τους τριάντα ένα (31) παρόντες Δημοτικούς Συμβούλους, δηλαδή συγκέντρωσε την απόλυτη 

πλειοψηφία, που απαιτείται. 
      

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος ενημέρωσε ότι εφόσον διαπιστώθηκε ότι για την κάλυψη των εν λόγω θέσεων 

δεν υποβλήθηκε νέα υποψηφιότητα, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να επικυρώσει την εκλογή των 

υποδειχθέντων υποψηφίων, ενώ η επικύρωση της εκλογής των προτεινόμενων λαμβάνει χώρα ακόμα και αν 

κάποια υποψηφιότητα συγκεντρώσει λιγότερες θετικές από αρνητικές ψήφους.  
  

Αρχικά κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 

Μετά την ολοκλήρωση της μυστικής ψηφοφορίας και αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταμέτρησης 

των ψήφων, ο Προεδρεύων Σύμβουλος ανακοίνωσε ότι η υποψηφιότητα του κου Νικόλαου Κουκή, για 

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκέντρωσε είκοσι δυο (22) σταυρούς προτίμησης και συνεπώς, 

επικυρώνεται η εκλογή του αρχικώς υποδειχθέντος από την παράταξη του Δημάρχου.   
 

Στην συνέχεια κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν για την Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. 
  

Μετά την ολοκλήρωση της μυστικής ψηφοφορίας και αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταμέτρησης 

των ψήφων, ο Προεδρεύων Σύμβουλος ανακοίνωσε ότι η υποψηφιότητα της κας Βασιλικής (Βάνα) Ρετσινιά - 

Γιαννακοπούλου, για Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκέντρωσε δέκα οκτώ (18) σταυρούς 

προτίμησης και συνεπώς, επικυρώνεται η εκλογή του αρχικώς υποδειχθέντος από την παράταξη που 

αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη.   
 

Τέλος κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν για τον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, θυμίζοντας 

ότι κατά την α΄ φάση της διαδικασίας, ψηφίστηκε από το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων ο κος Γεώργιος 

Πολύδωρας και τώρα ψηφίζουν και την επικύρωσή του. 
 

Μετά την ολοκλήρωση της μυστικής ψηφοφορίας και αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταμέτρησης 

των ψήφων, ο Προεδρεύων Σύμβουλος ανακοίνωσε ότι η υποψηφιότητα του κου Γεώργιου Πολύδωρα, για 

Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκέντρωσε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης και συνεπώς, 

επικυρώνεται η εκλογή του αρχικώς υποδειχθέντος από το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων.  
 

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

Προεδρεύοντα Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για την πρώτη θητεία (01-09-2019 έως 06-11-2021): 
 

• Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κος Νικόλαος Κουκής, 

• Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου και  

• Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κος Γεώργιος Πολύδωρας. 

 

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, διαπιστώθηκε ότι: 
 

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ 
 

για τα αξιώματα του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, για την πρώτη 

θητεία ήτοι από 01-09-2019 έως 06-11-2021, οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 
 

• Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κος Νικόλαος Κουκής, 

• Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου και  

• Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κος Γεώργιος Πολύδωρας. 

ΑΔΑ: 6Δ8ΞΩΞ1-9ΜΖ
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Κατά τη διαδικασία τής ψηφοφορίας απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Περικλής Ζήκας. 
 

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 175/2019. 
 
 

 Ο Προεδρεύων Σύμβουλος 
 
 
 
 

 Δημήτριος Οικονόμου 
 
 
 

Τα Μέλη 
 

Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Ν. Κουκής, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. 

Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ. Χατζής, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Χ. Πετράκης, Β. Νικάκη, Μ. Δημητριάδου - 

Καρασιμοπούλου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Δ. Ρουφογάλη, Γ. Πολύδωρας, Δ. Τούτουζας, Γ. Ανυφαντής, Π. Δεμέστιχας, 

Γ. Αυγερινός, Β. Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου, Ν. Κανάκης, Ν. Καραγιάννης, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - 

Κουγιουμτζοπούλου, Κ.-Π. Τίγκας, Χ. Στάϊκος, Λ. Ρίζος, Α. Ρεκλείτης, Γ. Ρεμούνδος. 

ΑΔΑ: 6Δ8ΞΩΞ1-9ΜΖ
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