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ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 

 
Απόσπασμα από το πρακτικό της 01 / 2019 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Παλαμά 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
«Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 64 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018) για την πρώτη θητεία της 
τρέχουσας Δημοτικής περιόδου, ήτοι: από 08 – 09 – 2019 έως 06 – 11 – 2021» 

Στον Παλαμά και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 08ην του 
μήνα Σεπτέμβριου, του έτους 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 συνήλθε σε Ειδική συνεδρίαση 
το Δημοτικό  Συμβούλιο Παλαμά, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 6583 / 04 – 09 – 2019 
έγγραφη πρόσκληση του Συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις 
περισσότερες ψήφους κ. Αθανασίου Γούλα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852 / 2010, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο  1 του Ν. 4    201  και από την περίπτ. α   της παρ. 6 του 
άρθρου   του Ν. 4623 2019 και την υπ' αριθμ.: 87/59646/20-08-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών και η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6  παρ. 4 του Ν. 3852 / 2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  4 του Ν. 4    201 . 
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Γιώργου Ηλ. Σακελλαρίου, διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα 
στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό Σύμβουλο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, 
δεδομένου ότι σε σύνολο Είκοσι Εφτά [27] μελών παραβρέθηκαν παρόντα Είκοσι Έξι [26] μέλη, 
ήτοι: 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ - ONOMA ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  ΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΝΑΙ  

2.  ΞΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ  ΝΑΙ 

3.  ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΣ ΒΑΪΟΣ >> ΝΑΙ  

4.  ΦΟΥΝΤΑ - ΚΥΡΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ >> ΝΑΙ  

5.  ΚΟΝΤΟΒΑΪΟΣ ΘΩΜΑΣ >> ΝΑΙ  

6.  ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ >> ΝΑΙ  

7.  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ >> ΝΑΙ  

8.  ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΪΟΣ >> ΝΑΙ  

9.  ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ >> ΝΑΙ  

10.  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΙΑ >> ΝΑΙ  

11.  ΝΑΣΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ >> ΝΑΙ  

12.  ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ >> ΝΑΙ  

13.  ΜΠΑΝΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ >> ΝΑΙ  

14.  ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ >> ΝΑΙ  

15.  ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ >> ΝΑΙ  

16.  ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ >> ΝΑΙ  

17.  ΛΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ >> ΝΑΙ  

18.  ΑΘΑΝΑΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ >> ΝΑΙ  

19.  ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ >> ΝΑΙ  

20.  ΦΑΛΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ >> ΝΑΙ  

21.  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ >> ΝΑΙ  

22.  ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ >> ΝΑΙ  

23.  ΚΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ >> ΝΑΙ  

24.  ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ >> ΝΑΙ  

25.  ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ >> ΝΑΙ  

26.  ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ >>  ΝΑΙ  

27.  ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ >> ΝΑΙ  

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο  Τ Ο Ι X Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 

Στον Παλαμά σήμερα την 12
ην

 του μήνα Σεπτέμβριου, του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 11:00 ο 
υπογραφόμενος Κωνσταντίνος Χατζηρίζος (Δημοτικός υπάλληλος Παλαμά),  με εντολή του Δημάρχου τοιχοκόλλησα 
στην εξώθυρα του καταστήματος τον από 12 – 09 – 2019 πίνακα με θέμα της Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου στις 08 – 09 –  2019 «Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά (άρθρο 64 του Ν. 3852 / 
2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  4 του Ν. 4    201 ) για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής 
περιόδου, ήτοι: από 0  – 09 – 2019 έως 06 – 11 – 2021. 

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το πρακτικό αυτό. 
Αυτός που το τοιxοκόλλησε 

Κωνσταντίνος Χατζηρίζος 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Παλαμάς 12 – 09 – 2019 

Ο Δήμαρχος 
 

 Γιώργος Ηλ. Σακελλαρίου 
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Ο Προεδρεύων σύμβουλος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στον δημοτικό 
υπάλληλο κ. Κωνσταντίνο Χατζηρίζο, κάλεσε το συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των 
τακτικών μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου για την πρώτη θητεία της 
τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι: από 08 – 09 – 2019 έως 06 – 11 – 2021, στην ειδική 
αυτή συνεδρίαση, η οποία έλαβε χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 
3  2 2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο  1 του ν. 4    201 . 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Οι σύμβουλοι των προμνησθέντων παρατάξεων ακολούθησαν τη διαδικασία που 
αναλύθηκε.  
 
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης του επιτυχόντος συνδυασμού πρότεινε ως 
υποψήφια Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου την Δημοτική Σύμβουλο κα Ιφιγένεια 
Πετροπούλου του Χαραλάμπους. 
 
Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας πρότεινε ως υποψήφιο Αντιπρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βασίλειο Φαλάρα του Αγγέλου. 
 
Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας δεν εξεδήλωσε ενδιαφέρον και αρνήθηκε να 
θέσει υποψηφιότητα για το αξίωμα του Γραμματέα. 
 
Ακολούθως ο Προεδρεύων Σύμβουλος κάλεσε το σύνολο του σώματος προκειμένου να 
εκλέξει μεταξύ του συνόλου των δημοτικών συμβούλων τον προτεινόμενο για το αξίωμα 
του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Από την παράταξη του επιτυχόντος συνδυασμού προτάθηκε ως υποψήφιος Γραμματέας 
του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Καρακώστας του 
Σπυρίδωνα. 
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Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ο προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε 
τα ονόματα των υποψηφίων που προτάθηκαν και συγκεκριμένα: 
α. Υποψήφια Πρόεδρος η κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου του Χαραλάμπους. 
β. Υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ. Βασίλειος Φαλάρας του Αγγέλου. 
γ. Υποψήφιος Γραμματέας ο κ. Δημήτριος Καρακώστας του Σπυρίδωνα. 
Κατόπιν τούτων ο Προεδρεύων ενημέρωσε το σώμα ότι λόγω του ότι οι ανωτέρω είναι οι 
μοναδικοί υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του 
Δημοτικού Συμβουλίου προάγονται στη β   φάση της διαδικασίας άνευ ενδοπαραταξιακής 
ψηφοφορίας. 
 
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. 
 
Μετά ταύτα και αφού κάλεσε τα μέλη των δύο παρατάξεων που υπέβαλαν υποψηφιότητα 
του Προέδρου και του Αντιπροέδρου αν επιθυμούν άλλη υποψηφιότητα και διαπίστωσε ότι 
ουδείς εξεδήλωσε σχετικό ενδιαφέρον, από τις παρατάξεις αυτές, καθώς επίσης και ότι 
ουδείς εκ των συμβούλων του σώματος δεν εξεδήλωσε ενδιαφέρον για δεύτερη 
υποψηφιότητα για τη θέση του γραμματέα, ανακοίνωσε ότι επικυρώνεται η εκλογή των 
αρχικών υποδειχθέντων για την πλήρωση των θέσεων του Προεδρείου, ήτοι: 
 
Για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου δεν υποβλήθηκε νέα 
υποψηφιότητα και συνεπώς επικυρώθηκε από το Σώμα η εκλογή της κας Ιφιγένειας 
Πετροπούλου του Χαραλάμπους. 
 
Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου δεν υποβλήθηκε νέα 
υποψηφιότητα και συνεπώς επικυρώθηκε από το Σώμα η εκλογή του κ. Βασιλείου Φαλάρα 
του Αγγέλου. 
 
Για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου δεν υποβλήθηκε νέα 
υποψηφιότητα και συνεπώς επικυρώθηκε από το Σώμα η εκλογή του κ. Δημητρίου 
Καρακώστα του Σπυρίδωνα. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας αφού εν τω 
μεταξύ το Σώμα ψήφισε, με ανάταση χειρός, τους ανωτέρω προτεινόμενους υποψηφίους, 
διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για την πρώτη θητεία της 
τρέχουσας δημοτικής περιόδου (08 – 09 – 2019 ΕΩΣ 06 – 11 – 2021) ως:  
 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Ιφιγένεια Πετροπούλου του Χαραλάμπους 
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Βασίλειος Φαλάρας του Αγγέλου 
Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Δημήτριος Καρακώστας του Σπυρίδωνα 
 
Δεδομένου ότι εκ του συνόλου των 26 παρισταμένων δημοτικών συμβούλων, ψήφισαν 
θετικά οι 24 εξ αυτών και απείχαν των διαδικασιών επικύρωσης και εκλογής οι δημοτικοί 
σύμβουλοι της ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Α. Πολυγένης και Β. Μητράκος,  

Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η Συνεδρίαση. 
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Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                  
ΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
   
                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΣ ΒΑΪΟΣ 

ΦΟΥΝΤΑ - ΚΥΡΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 

ΚΟΝΤΟΒΑΪΟΣ ΘΩΜΑΣ 

ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΪΟΣ 

ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΙΑ 

ΝΑΣΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΠΑΝΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΛΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΦΑΛΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ 

ΚΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
 
   
   

                                            
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 

 
 
 

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 
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