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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ                                                           Αριθμ. Πρωτ. 14172 

Πρακτικό εκλογής Προεδρείου 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2019 ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού 

συμβουλίου, η οποία έλαβε χώρα την Κυριακή 01 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13.00 

και η οποία συγκλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 13966/28-08-2019 πρόσκληση του 

συμβούλου του συνδυασμού του δημάρχου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες 

ψήφους. 

 

Ο προεδρεύων σύμβουλος, κ. ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ αφού ανέθεσε καθήκοντα 

ειδικού γραμματέα στον  δημοτικό  υπάλληλο κ. Βησσαρόπουλο Βασίλειο 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 με την παρ. 6α του άρθρου 5 του ν. 4623/2019. 

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 

(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. 

Ο μοναδικός Δημοτικός Σύμβουλος της τρίτης παράταξης κ. Αγγελουσόπουλος 

Αθανάσιος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την εκλογή του ως Γραμματέας του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

Ο μοναδικός υποψήφιος της τέταρτης παράταξης Σταμουλάκης Βασίλειος δήλωσε 

ότι απέχει από τη διαδικασία 

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. 

 

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. ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

β. υποψήφιος  αντιπρόεδρος ο κ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι για τη θέση του Γραμματέα του  Δημοτικού 

Συμβουλίου, μετά την άρνηση του κ. Αγγελουσόπουλου Αθανασίου, ζήτησε από το 

σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου όποιος επιθυμεί να καταθέσει 

υποψηφιότητα σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 64 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 71 του Ν.4555/18. 

Κατέθεσε υποψηφιότητα η Δημοτική Σύμβουλος της πρώτης παράταξης κ. ΠΙΝΑΚΑ 

ΙΩΑΝΝΑ. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εκλέξουν 

με μυστική ψηφοφορία την προτεινόμενη Δημοτική Σύμβουλο για Γραμματέα του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

Γενομένης της μυστικής ψηφοφορίας προέκυψε ότι η προτεινόμενη Δημοτική 

Σύμβουλος Πινάκα Ιωάννα έλαβε 25 ψήφους. 

γ. υποψήφια γραμματέας η κ. ΠΙΝΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ  

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, 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. 

Δεν υποβλήθηκε άλλη υποψηφιότητα για κανένα από τα αξιώματα. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να 

επικυρώσουν τις παραπάνω υποψηφιότητες με μυστική ψηφοφορία. 

Γενομένης της μυστικής ψηφοφορίας από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

επικυρώθηκε η εκλογή των υποδειχθέντων υποψηφίων, λαμβάνοντας ο καθένας 

από είκοσι πέντε (25) ψήφους. 

Ο Δ.Σ. Σταμουλάκης Βασίλειος απείχε από τη διαδικασία. 

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας 

διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για την πρώτη 

θητεία (1.9.2019 - 6.11.20121)  

Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ο κ. ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

Αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου οκ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου  η κ. ΠΙΝΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 

Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 14.30  

 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-64-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-71-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85/
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Ο προεδρεύων σύμβουλος                                            Τα Μέλη 

 

 

ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ                        Χλιάπη – Γκουνιαρούδη Βασιλική                                                                                                  

                                                                       Καλέτσιος Σπυρίδων 

                                                                     Ρεντζιάς Αντώνιος 

                                                                     Χατζούλης Αχιλλεύς 

                                                                     Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος  

                                                                     Χονδρονάσιος Αλέξανδρος 

                                                                     Φιλιππούλης Κων/νος 

                                                                     Κουκούτσης Ιωάννης 

                                                                     Χατζούλης Χρήστος 

                                                                     Νταφόπουλος Σωτήριος 

                                                                     Τσινούλης Τριαντάφυλλος 

                                                                      Μπακαλόπουλος Ιωάννης 

                                                                      Ζωϊοπούλου-Χριστοδούλου Ελένη 

                                                                      Πινάκα Ιωάννα 

                                                                      Μούσιος Αθανάσιος 

                                                                      Ακριβούλης Γεώργιος  

                                                                      Ανυφαντή-Οικονόμου Ζωή      

                                                                      Χατζούλης Βασίλειος 

                                                                       Μούσιος Απόστολος 

                                                                       Νανούλης Θεοφάνης 

                                                                       Ζαχαριάς Ιωάννης 

                                                                       Φασφαλής Αντώνιος 

                                                                       Καρυούδης Γεώργιος 

                                                                       Αγγελουσόπουλος Αθανάσιος 

                                                                       Σταμουλάκης Βασίλειος 
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