
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της με αρ. 1/2022 

Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας 

 
Αρ. απόφασης: 1/2022 Περίληψη 

Εκλογή των μελών Προεδρείου  

του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    

Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η του μήνα Ιανουαρίου 

έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 10:00 συνήλθε σε ειδική, δια 

ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη, 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας μετά την με αρ. πρωτ. 661/5-1-

2022 έγγραφη πρόσκληση του πρώτου σε σταυρούς συμβούλου του συνδυασμού 

του Δημάρχου η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο Καλλιθέας, σε όλους τους 

Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’/19-7-2018).  

 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη λαμβάνοντας 

υπόψη: 

1. Το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α’/18-9-2021). 

2. Την με αρ. 933 ΕΓΚΥΚΛΙΟ/29-12-2021 (ΑΔΑ: 9Β2546ΜΤΛ6-Ω3Σ) του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου». 

3. Την με αρ. 932 ΕΓΚΥΚΛΙΟ/29-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ) του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα «Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 

4. Τη με αρ. 70 ΕΓΚΥΚΛΙΟ/30-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ) του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού. 

 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, 

δεδομένου ότι συμμετείχαν στην δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, τα 
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σαράντα τρία (43) από τα σαράντα πέντε (45) μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο 

Δήμαρχος Καλλιθέας κ. Δημήτριος Κάρναβος. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Συμμετείχαν δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη: Μπαρμπάκος Ευάγγελος, 
Κυριακόπουλος Γεώργιος, Ευσταθίου Κωνσταντίνος, Κουτσογιάννης Γεώργιος-
Σπυρίδων, Κόκουλος Κωνσταντίνος, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Κωστάκης 
Εμμανουήλ, Σκανδαλάκης Νικόλαος, Καλαμπαλίκης Γεώργιος, Παπαθανάσης 
Δημήτριος, Ερμίδης Δημήτριος, Γιαννακού-Πάσχου Άννα, Κοττέας Παναγιώτης, 
Καλογερόπουλος Αναστάσιος, Δελατόλας Τζώρτζης, Δαβάκη Ευανθία, Παπαρούπα 
Άννα, Μαργαρίτη Βασιλική, Αδαμοπούλου Αναστασία, Ασκούνης Κωνσταντίνος, 
Εξάρχου Αθηνά, Εμιρζάς Ιωάννης, Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος, Γαλανόπουλος 
Παναγιώτης, Γερολυμάτος Γεώργιος, Μαργωμένος Γεώργιος, Φωτόπουλος Ανέστης, 
Παπαχρήστος Βασίλειος, Ηλιάδης Νικόλαος, Γεωργούσης Παναγιώτης, Μπουκουβάλας 
Βασίλειος, Φωτεινόπουλος Γεώργιος, Βακαλόπουλος Ιωάννης, Αντωνακάκης Γεώργιος, 
Ιορδανίδου Παρθένα, Ψαλιδόπουλος Θεόδωρος, Παπαθανασόπουλος Θεόδωρος, 
Αυγερινού Ελένη, Λασκαρίδης Λάζαρος, Κοσμίδου-Πρέντζα Ευσεβία, Αδαμόπουλος 
Παναγιώτης, Ξεντές Νικόλαος και Δαμουλιάνου Κυριακή.  
 
Δεν συμμετείχαν: Αδαμόπουλος Γεώργιος και Κασιδιάρη Βιολέτα αν και νόμιμα 
καλέστηκαν. 
 

 

Ο προεδρεύων Σύμβουλος ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα για την τήρηση 

των πρακτικών της εκλογής στην κα Τσολακίδου Άννα, υπάλληλο με βαθμό Α’ του 

Δήμου Καλλιθέας. 

Ο προεδρεύων σύμβουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, καλώντας τα μέλη 

του Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν στην εκλογή των μελών του προεδρείου του 

Δημοτικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 9/1/2022 έως 31/12/2023, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του το από 30/08/2019 πρακτικό σύμπραξης 

των παρατάξεων «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ» και «ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΑΣ ΒΑΣΩ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ» το οποίο επικυρώθηκε από τον προεδρεύοντα 

του Δημοτικού Συμβουλίου την 1/9/2019.  

Στη συνέχεια ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο Πρόεδρος εκλέγεται από την 

παράταξη του Δημάρχου, ο Αντιπρόεδρος από την παράταξη που αναδείχθηκε 
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δεύτερη σε εκλογική δύναμη και ο γραμματέας από την παράταξη που αναδείχθηκε 

τρίτη σε εκλογική δύναμη. 

 
Α’ φάση: ανάδειξη υποψηφίου για κάθε αξίωμα από την οικεία παράταξη. 

Ο προεδρεύων Σύμβουλος κάλεσε τους συμβούλους της δημοτικής παράταξης του 

Δημάρχου να αποσυρθούν, ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο πρόεδρο του 

Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 2 του ν. 

3852/2010.  

Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική 

δύναμη να αποσυρθούν και να αναδείξουν τον υποψήφιο αντιπρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου με την ίδια διαδικασία.  

Τέλος, κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη να 

αποσυρθούν και να αναδείξουν τον υποψήφιο γραμματέα του Δημοτικού 

Συμβουλίου, με την ίδια διαδικασία. 

Μετά το πέρας των σχετικών διαδικασιών, ο προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε τα 

εξής: 

Από την παράταξη του Δημάρχου αναδείχθηκε ως υποψήφιος για τη θέση προέδρου 

ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευσταθίου Κωνσταντίνος.  

Από τη δεύτερη σε εκλογική δύναμη παράταξη αναδείχθηκε ως υποψήφιος για τη 

θέση Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 

Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος. 

Για τη θέση του Γραμματέα η παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη 

αρνήθηκε να υποδείξει υποψήφιο και προτάθηκε υποψήφια για τη θέση του 

Γραμματέα η Δημοτική Σύμβουλος κα Παπαρούπα Άννα. Η πρόταση έγινε ομόφωνα 

δεκτή από το σώμα. 

 

B’ φάση: επικύρωση εκλογής από το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ο προεδρεύων Σύμβουλος ενημέρωσε κατόπιν ότι, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία 

εκλογής του προτεινόμενου υποψηφίου για καθένα από τα αξιώματα του προεδρείου 

του Δημοτικού Συμβουλίου, το σύνολο των δημοτικών συμβούλων καλείται να 

επικυρώσει με μυστική ψηφοφορία την εκλογή του υποψηφίου για κάθε αξίωμα που 

αναδείχθηκε κατά την πρώτη φάση διαδικασίας. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι 
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υπάρχει η δυνατότητα, στη δεύτερη αυτή φάση, να υποβληθεί άλλη υποψηφιότητα, 

πέραν αυτής που έχει ήδη προκύψει κατά το προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας. 

Διευκρίνισε, επίσης, ότι η εκλογή των υποψήφιων για κάθε αξίωμα που προέκυψαν 

από την πρώτη φάση επικυρώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν υποβληθεί 

στη δεύτερη φάση άλλη υποψηφιότητα ή εάν καμία από τις υποψηφιότητες που 

τυχόν υποβληθούν δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού 

αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη μυστική ψηφοφορία που 

διεξάγεται και στην οποία μετέχει και ο αρχικά αναδειχθείς υποψήφιος ή υποψήφια.  

Για το λόγο αυτό, κάλεσε τα μέλη των παρατάξεων να υποβάλλουν τυχόν 

διαφορετικές προτάσεις υποψηφιότητας. 

Ο προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος, δεδομένου ότι δεν υπήρξε διαφορετική 

πρόταση για το αξίωμα του Προέδρου, κάλεσε τα μέλη του συμβουλίου να 

επικυρώσουν, με μυστική ψηφοφορία, την εκλογή του υποψηφίου Προέδρου κ. 

Ευσταθίου Κωνσταντίνου του Άγγελου. 

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας, διαπιστώθηκαν από το προεδρείο τα 

ακόλουθα: 

Ψήφισαν 38 Δημοτικοί Σύμβουλοι. 

O κ. Ευσταθίου Κωνσταντίνου του Άγγελου έλαβε: 

21 θετικές ψήφους και καταμετρήθηκαν  

17 λευκά ψηφοδέλτια. 

Επομένως, ο ανωτέρω Δημοτικός Σύμβουλος εξελέγη Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

Ακολούθως, ο προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος, δεδομένου ότι δεν υπήρξε 

διαφορετική πρόταση για το αξίωμα του αντιπροέδρου, κάλεσε τα μέλη του 

συμβουλίου να επικυρώσουν, με μυστική ψηφοφορία, την εκλογή του υποψηφίου 

αντιπροέδρου κ. Πολυχρονίδη Κωνσταντίνου του Γεωργίου, ο οποίος έλαβε 17 

θετικές ψήφους, ενώ ευρέθησαν 10 λευκά ψηφοδέλτια και 11 άκυρα ψηφοδέλτια. 

Επομένως, ο ανωτέρω Δημοτικός Σύμβουλος εξελέγη Αντιπρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

Τέλος, ο προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος, δεδομένου ότι δεν υπήρξε διαφορετική 

πρόταση για το αξίωμα του γραμματέα, κάλεσε τα μέλη του συμβουλίου να 

επικυρώσουν, με μυστική ψηφοφορία, την εκλογή της υποψήφιας γραμματέως κας 
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Παπαρούπα Άννας, η οποία έλαβε 21 θετικές ψήφους, ενώ ευρέθησαν 15 λευκά 

ψηφοδέλτια και 2 άκυρα ψηφοδέλτια. Επομένως, η ως άνω Δημοτική Σύμβουλος 

εξελέγη Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Από την ψηφοφορία για τα μέλη του Προεδρείου απείχαν 3 Δημοτικοί Σύμβουλοι οι 

κ.κ. Βακαλόπουλος Ιωάννης και Αντωνακάκης Γεώργιος και Αδαμόπουλος 

Παναγιώτης.  

Δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαργωμένος Γεώργιος 

και Ιορδανίδου Παρθένα. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, 

ανακοινώθηκε από τον προεδρεύοντα η νέα σύνθεση του προεδρείου του Δημοτικού 

Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία έχει ως 

εξής: 

 

Πρόεδρος: Ευσταθίου Κωνσταντίνος του Άγγελου 

Αντιπρόεδρος: Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου 

Γραμματέας: Παπαρούπα Άννα του Αθανασίου 

 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2022 και δημοσιεύτηκε την 11/1/2022.   

 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

Ο προεδρεύων Σύμβουλος                                      Τα μέλη                                            

 

 Μπαρμπάκος Ευάγγελος 
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