ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 06/ 03/2017
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:
2674
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η 05/03/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 62

Πρακτικό της µε αριθµό 6ης/05.03.2017, ειδικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, της 5ης του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους
2017.
Στην Καισαριανή σήµερα, 05/03/2017, ηµέρα Κυριακή και ώρα 19.00 µ.µ ,
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής συνήλθε σε ειδική
δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού
Καταστήµατος στην οδό Βρυούλων και Κλαζοµενών , ύστερα από την µε
αριθµό πρωτ .2332/28-02-2017, έγγραφη πρόσκληση του συµβούλου του
επιτυχόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους κ.
Πολυχρονάκη Συµεών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 η
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Παρόντος και του ∆ηµάρχου κ. Σταµέλου Ηλία , διαπιστώθηκε από τον
Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόµενο ∆ηµοτικό Σύµβουλο,
πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27)
µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση και τα είκοσι έξι (26) µέλη και
ονοµαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι

ΑΠΟΝΤΕΣ
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι

Πολυχρονάκης Συµεών Προεδρεύων ∆.Σ.
1. Κατηµερτζής Γεώργιος
2. Γεωργοπούλου Κανέλλα
3. Περρής Ιωάννης
4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος
5. Καραβασίλης Εµµανουήλ
6. Χριστοφής Μιχαήλ
7. Χατζηδηµητράκης Αργύριος
8. Κολοβού Κων/να
9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
10. Παπαγιάννης Ιωάννης
11. Βεχλίδη Μαρία
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος

1. Αξιώτης Χρήστος

13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα
14. Βασιλάκη Αικατερίνη
15. Κοντόσταυλος Γεώργιος
16. Κατσαρέλης Νικόδηµος
17. Σοφιανόπουλος Γεώργιος
18. Γαβρίλης Γεώργιος
19. Καµπάκας Αντώνιος
20. Βούρλος ∆ηµήτριος
21. Λυκούδης Αλεβίζος
22. Βοσκόπουλος Χρήστος
23. Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος
24. Κακανάκης Ευάγγελος
25. Αλεξοπούλου Μαρία
26.

Ο Προεδρεύων ∆ηµοτικός Σύµβουλος ανέθεσε τα καθήκοντα του Ειδικού
Γραµµατέα του Συµβουλίου στη ∆ηµοτική υπάλληλο κ. Φιλοπούλου Στέλλα.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Εισάγεται από την Ηµερήσια ∆ιάταξη το θέµα της εκλογής
του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Καλώ τους δηµοτικούς συµβούλους του πλειοψηφήσαντος συνδυασµού
«Λαϊκή Συσπείρωση » να εκλέξουν µεταξύ των µελών τους τον υποψήφιο
Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Η πλειοψηφήσασα παράταξη εκλέγει τον υποψήφιο Πρόεδρο

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Προτείνω υποψήφιο για το αξίωµα του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου τον κ. Κατηµερτζή Γεώργιο ο οποίος οµόφωνα
εξελέγη από τα µέλη της πλειοψηφίας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Εποµένως υποψήφιος για το αξίωµα του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου προτείνεται ο κ. Κατηµερτζής Γεώργιος γιατί
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών της
πλειοψηφίας µε 15 ψήφους όσα και τα ψηφοδέλτια, σύµφωνα µε το άρθρο 64
του Ν.3852/10.
Παρακαλώ την µυστική ψηφοφορία που θα ακολουθήσει από την ολοµέλεια
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Μετά την αποσφράγιση των φακέλων επί συνόλου
ψηφισάντων ο κ. Κατηµερτζή Γεώργιος έλαβε:
ΥΠΕΡ: 26 ψήφους
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ΛΕΥΚΟ: ΑΠΟΝΤΕΣ:Εποµένως εκλέγεται Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ.
Κατηµερτζής Γεώργιος διότι συγκέντρωσε 26 ψήφους ,δηλαδή την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ∆ηµοτικών Συµβούλων, σύµφωνα µε
το άρθρο 64 του Ν.3852/10.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Περνάµε τώρα στην εκλογή του Αντιπροέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Καλώ τους δηµοτικούς συµβούλους του συνδυασµού της µείζονος
αντιπολίτευσης «Συνεργασία Πολιτών » να εκλέξουν µεταξύ των µελών τους
τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η παράταξη της µείζονος µειοψηφίας εκλέγει τον υποψήφιο
Αντιπρόεδρο.
ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ: Προτείνω υποψήφιο για το αξίωµα του Αντιπροέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου τον κ. Σοφιανόπουλο Γεώργιο ο ποίος οµόφωνα
εξελέγη από τα µέλη της µείζονος αντιπολίτευσης.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Εποµένως υποψήφιος για το αξίωµα του Αντιπροέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου προτείνεται ο κ. Σοφιανόπουλος Γεώργιος γιατί
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών της µείζονος
µειοψηφίας µε 4 ψήφους όσα και τα ψηφοδέλτια, σύµφωνα µε το άρθρο 64
του Ν.3852/10.
Παρακαλώ την µυστική ψηφοφορία που θα ακολουθήσει από την ολοµέλεια
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Μετά την αποσφράγιση των φακέλων επί συνόλου 26
ψηφισάντων ο κ. Σοφιανόπουλο Γεώργιο έλαβε:
ΥΠΕΡ: 25 ψήφους
ΛΕΥΚΟ: 1 ψήφο
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Εποµένως εκλέγεται Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ.
Σοφιανόπουλος Γεώργιος διότι συγκέντρωσε 25 ψήφους ,δηλαδή την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ∆ηµοτικών Συµβούλων, σύµφωνα µε
το άρθρο 64 του Ν.3852/10.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Τέλος περνάµε στην εκλογή του Γραµµατέα του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Καλώ τα µέλη των λοιπών παρατάξεων της µειοψηφίας , προκειµένου να
αναδείξουν υποψήφιο Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Το σύνολο των παρατάξεων της ελάσσονος µειοψηφίας εκλέγουν τον
υποψήφιο Γραµµατέα.
ΚΑΜΠΑΚΑΣ : Προτείνω υποψήφιο για το αξίωµα του Γραµµατέα του
∆ηµοτικού Συµβουλίου τον κ. Βούρλο ∆ηµήτριο ο ποίος οµόφωνα εξελέγη
από τα µέλη της ελάσσονος αντιπολίτευσης.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Εποµένως υποψήφιος για το αξίωµα του Γραµµατέα του
∆ηµοτικού Συµβουλίου προτείνεται από την ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ο κ.
Βούρλος ∆ηµήτριος γιατί συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των µελών της ελάσσονος µειοψηφίας µε 7 ψήφους όσα και τα
ψηφοδέλτια, σύµφωνα µε το άρθρο 64 του Ν.3852/10.
Παρακαλώ την µυστική ψηφοφορία που θα ακολουθήσει από την ολοµέλεια
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Μετά την αποσφράγιση των φακέλων επί συνόλου 26
ψηφισάντων ο κ. Βούρλος ∆ηµήτριος
έλαβε:
ΥΠΕΡ: 25 ψήφους
ΛΕΥΚΟ:1 ψήφο
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Εποµένως εκλέγεται Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ.
Βούρλος ∆ηµήτριος διότι συγκέντρωσε 25 ψήφους ,δηλαδή την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των ∆ηµοτικών Συµβούλων, σύµφωνα µε το άρθρο
64 του Ν.3852/10.

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 64 του Ν.3852/10 και µετά από τις µυστικές
ψηφοφορίες που γίνανε, των οποίων τα αποτελέσµατα αναφέρονται πιο
πάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εκλέγει:
Πρόεδρο του Σώµατος τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Κατηµερτζή Γεώργιο
για το διάστηµα από 5/3/2017 έως τέλος της περιόδου ,διότι έλαβε 26
υπέρ ψήφους , δηλαδή την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αντιπρόεδρο του Σώµατος τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ.Σοφιανόπουλο
Γεώργιο για το διάστηµα από 5/3/2017 έως τέλος της περιόδου, διότι
έλαβε 25 υπέρ ψήφους και 1 λευκό , δηλαδή την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Γραµµατέα του Σώµατος τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ.Βούρλο ∆ηµήτριο
για το διάστηµα από 5/3/2017 έως τέλος της περιόδου, διότι έλαβε 25 υπέρ
ψήφους και 1 λευκό, δηλαδή την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Προεδρεύων του ∆.Σ. και τους
∆ηµοτικούς Συµβούλους: 2)Κατηµερτζής Γεώργιος 3) Γεωργοπούλου
Κανέλλα 4) Περρής Ιωάννης 5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 6)
Καραβασίλης Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ 8) Χατζηδηµητράκης
Αργύριος 9) Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 11) Παπαγιάννης
Ιωάννης 12) Βεχλίδη Μαρία 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14)
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα 15) Βασιλάκη Αικατερίνη 16)Κοντόσταυλος
Γεώργιος 17) Κατσαρέλης Νικόδηµος 18) Σοφιανόπουλος Γεώργιο 19)
Γαβρίλης Γεώργιος 20)Καµπάκας Αντώνιος 21) Βούρλος ∆ηµήτριος 22)
Λυκούδης Αλεβίζος 23) Βοσκόπουλος Χρήστος 24) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος
25) Κακανάκης Ευάγγελος, 26) Αλεξοπούλου Μαρία .

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 06/03/2017
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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