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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.   135 
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 13ης/01.09.2019, ειδικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 1η του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του 
έτους 2019.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 01/09/2019, ηµέρα Κυριακή  και ώρα  12.00 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 9088 /28-0182019, έγγραφη πρόσκληση  της συµβούλου του 
επιτυχόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε τις  περισσότερες ψήφους κα. 
Βούρλου Μαρία, 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. Βοσκόπουλου Χρήστου , διαπιστώθηκε  από 
την Προεδρεύουσα  στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόµενη ∆ηµοτική 
Σύµβουλο, πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά 
(27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση και τα είκοσι επτά (27) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                                                                                                

    Βούρλου Μαρία Προεδρεύουσα ∆.Σ.           
 
  1. Φασκιώτης Γεώργιος  
  2. Τσιροζίδης Ιωάννης   
  3. Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  
  4. Καλαλής Εµµανουήλ  
  5. Μαζαράκης Ευγένιος  
  6. Γαβρίλη Αγγελική  
  7. Κιτσέλης Εµµανουήλ  
  8. Σταµέλος Ηλίας  
  9. Γεωργοπούλου Κανέλλα  
10. Πολυχρονάκης Συµεών-Χρήστος  
11. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
12. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα    
13. Αραχωβίτη Μαρία  
14. Πλυτάς Ευάγγελος  



15. Κατηµερτζής Γεώργιος  
16. Γραφίδου Γεσθηµανή  
17. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
18. Καρατζάς Ανδρέας  
19. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  
20. Παρασκευά ∆έσποινα  
21. Καγιαµπάκη Ειρήνη  
22. Παραγυιού Άννα  
23. Κουφού Σταυρούλα  
24. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
25. Μιλτσακάκης Μιχαήλ  
26. Χατζησάββας Μηνάς  
                                                                                                                                                                                        
Η Προεδρεύουσα ∆ηµοτική Σύµβουλος ανέθεσε τα καθήκοντα του Ειδικού 
Γραµµατέα του Συµβουλίου στη ∆ηµοτική υπάλληλο κ. Φιλοπούλου Στέλλα. 
 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: Πριν από την έναρξη της διαδικασίας θα ήθελα να 
ενηµερώσω το Σώµα για την έγγραφη επιστολή-δήλωση  ανεξαρτητοποίησης 
από την παράταξη της Συνεργασίας Πολιτών Καισαριανής  του κυρίου 
Χατζησάββα Μηνά . 
Επίσης από την διαδικασία εκλογής του προεδρείου απέχει ο κ.Μιλτσακάκης 
Μιχάλης επικεφαλής της παράταξης Ανυπόταχτη Καισαριανή σύµφωνα µε την 
δήλωση του. 
Στη συνέχεια εισάγεται από την Ηµερήσια ∆ιάταξη το θέµα της εκλογής του 
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Καλώ τους  δηµοτικούς συµβούλους  του πλειοψηφήσαντος συνδυασµού 
«Καισαριανή Τώρα » να εκλέξουν µεταξύ των µελών τους τον υποψήφιο 
Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
      Η πλειοψηφήσασα παράταξη εκλέγει τον υποψήφιο Πρόεδρο 

 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Προτείνουµε υποψήφιο για το αξίωµα του Προέδρου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου τον κ. Αντωνόπουλο ∆ηµήτριο  ως µοναδικό 
υποψήφιο. 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: Εποµένως υποψήφιος για το αξίωµα του Προέδρου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου προτείνεται ο κ. Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  και 
περνάµε στην Β ΄ φάση χωρίς ενδοπαραταξιακή ψηφοφορία  σύµφωνα µε το 
άρθρο 64 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 71 του 
Ν.4555/18. 
Παρακαλώ την µυστική ψηφοφορία που θα ακολουθήσει από την ολοµέλεια 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
 
          ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 
                          ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 



ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: Μετά την αποσφράγιση των φακέλων επί συνόλου 26 
(απέχει από την διαδικασία ο κ.Μιλτσακάκης Μιχάλης από την Ανυπόταχτη 
Καισαριανή ) ψηφισάντων ο κ. Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  έλαβε: 
ΥΠΕΡ: 18 
ΛΕΥΚΟ:8  
ΑΠΟΝΤΕΣ:1 
 
Εποµένως εκλέγεται Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. 
Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  διότι συγκέντρωσε  18 ψήφους ,δηλαδή την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ∆ηµοτικών Συµβούλων, σύµφωνα µε 
το άρθρο 64 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 71 του 
Ν.4555/18. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: Περνάµε τώρα στην εκλογή του Αντιπροέδρου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Καλώ τους  δηµοτικούς συµβούλους  του συνδυασµού της µείζονος 
αντιπολίτευσης  «Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής » να εκλέξουν µεταξύ των 
µελών τους τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Η παράταξη της µείζονος µειοψηφίας εκλέγει τον υποψήφιο 
Αντιπρόεδρο. 
 
ΣΤΑΜΕΛΟΣ:  Η παράταξη µας δεν θα προτείνει υποψήφιο για το αξίωµα του 
Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: Καλώ το σύνολο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να προτείνει 
και να εκλέξει τον Αντιπρόεδρο . 
ΓΡΑΦΙ∆ΟΥ : Προτείνω από την παράταξη µας «Πρώτη Φορά Καισαριανή» 
τον κύριο Ζαρκαδούλα Νικόλαο . 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: Εποµένως υποψήφιος για το αξίωµα του Αντιπροέδρου 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  από την στιγµή που δεν υπάρχει δεύτερος 
υποψήφιος προτείνεται ο κ.Ζαρκαδούλας Νικόλαος .  
Παρακαλώ την µυστική ψηφοφορία που θα ακολουθήσει από την ολοµέλεια 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Το σύνολο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εκλέγει τον υποψήφιο 
Αντιπρόεδρο. 
 
          ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 
                          ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: Μετά την αποσφράγιση των φακέλων επί συνόλου 26 
(απέχει από την διαδικασία ο κ.Μιλτσακάκης Μιχάλης από την Ανυπόταχτη 
Καισαριανή ) ψηφισάντων ο κ. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  έλαβε: 
 
ΥΠΕΡ: 18 
ΛΕΥΚΟ:8  
ΑΠΟΝΤΕΣ:1 
 
Εποµένως εκλέγεται Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. 
Ζαρκαδούλας Νικόλαος   διότι συγκέντρωσε  18 ψήφους ,δηλαδή την 



απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ∆ηµοτικών Συµβούλων, σύµφωνα µε 
το άρθρο 64 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 71 του 
Ν.4555/18. 
 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: Τέλος περνάµε στην εκλογή του Γραµµατέα  του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Καλώ τους  δηµοτικούς συµβούλους  του συνδυασµού  «Συνεργασία Πολιτών 
Καισαριανής » να εκλέξουν µεταξύ των µελών τους τον υποψήφιο Γραµµατέα  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
ΠΑΡΑΓΥΙΟΥ : Η παράταξη µας δεν θα προτείνει υποψήφιο για το αξίωµα του 
Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: Λόγω του ότι ο κύριος Μιλτσακάκης Μιχάλης επικεφαλής 
της παράταξης Ανυπόταχτη Καισαριανή απέχει από την διαδικασία καλώ το 
σώµα στο σύνολο του να εκλέξει Γραµµατέα ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ  : Προτείνουµε υποψήφιο για το αξίωµα του Γραµµατέα του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου τον κ. Μαζαράκη Ευγένιο   
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: Εποµένως υποψήφιος για το αξίωµα του Γραµµατέα του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου από την στιγµή που δεν υπάρχει δεύτερος υποψήφιος 
προτείνεται  από την παράταξη του ∆ηµάρχου ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΤΩΡΑ  ο κ. 
Μαζαράκης Ευγένιος.     
Παρακαλώ την µυστική ψηφοφορία που θα ακολουθήσει από την ολοµέλεια 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
 
          ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 
                          ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: Μετά την αποσφράγιση των φακέλων επί συνόλου 26 
(απέχει από την διαδικασία ο κ.Μιλτσακάκης Μιχάλης από την Ανυπόταχτη 
Καισαριανή ) ψηφισάντων ο κ. Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  έλαβε: 
ΥΠΕΡ: 18 
ΛΕΥΚΟ:8  
ΑΠΟΝΤΕΣ:1 
 
 
Εποµένως εκλέγεται Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. 
Μαζαράκης Ευγένιος  διότι συγκέντρωσε  18 ψήφους ,δηλαδή την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των ∆ηµοτικών Συµβούλων, σύµφωνα µε το άρθρο 
64 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 71 του Ν.4555/18. 
 
 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 
Αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 64 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 71 του Ν.4555/18 και µετά από τις µυστικές ψηφοφορίες που 
πραγµατοποιήθηκαν, των οποίων τα αποτελέσµατα αναφέρονται ανωτέρω 
 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
Εκλέγει: 
 
Πρόεδρο του Σώµατος τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Αντωνόπουλο ∆ηµήτριο      
για το διάστηµα  από 01/09/2019 έως 06/11/2021 ,διότι  έλαβε 18 ψήφους , 
δηλαδή την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
 
Αντιπρόεδρο του Σώµατος τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Ζαρκαδούλα 
Νικόλαο για το διάστηµα   από 01/09/2019 έως 06/11/2021,διότι έλαβε 18 
ψήφους , δηλαδή την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Γραµµατέα  του Σώµατος τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Μαζαράκη Ευγένιο     
για το διάστηµα από 01/09/2019 έως 06/11/2021,διότι έλαβε 18 ψήφους , 
δηλαδή την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
 

 
 

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Προεδρεύoυσα  ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Φασκιώτης Γεώργιος 3) Τσιροζίδης Ιωάννης 4) 
Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  5) Καλαλής Εµµανουήλ   6) Μαζαράκης Ευγένιος 
7) Γαβρίλη Αγγελική   8) Κιτσέλης Εµµανουήλ  9) Σταµέλος Ηλίας 10) 
Γεωργοπούλου Κανέλλα  11) Πολυχρονάκης Συµεών-Χρήστος 12) 
Κατσαρέλλης Νικόδηµος 13) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 14) 
Αραχωβίτη Μαρία 15) Πλυτάς Ευάγγελος  16) Κατηµερτζής Γεώργιος 17) 
Γραφίδου Γεσθηµανή  18) Ζαρκαδούλας Νικόλαος  19) Καρατζάς Ανδρέας 20) 
Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  21) Παρασκευά ∆έσποινα  22) Καγιαµπάκη 
Ειρήνη 23) Παραγυιού Άννα 24) Κουφού Σταυρούλα 25) Αλεξόπουλος 
Σπυρίδων 26) Μιλτσακάκης Μιχάλης  27) Χατζησάββας Μηνάς 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  02/09/2019 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ  
∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 

ΒΟΥΡΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 


