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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022

Απόφαση 163

ΠΡΑΚΤΙΚΟ:
«Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Γιδά, 
Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Νικόλαο 
Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 4)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Αντιδήμαρχο, 
5)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 6)Βασίλειο Γ. 
Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Γεώργιο Ντίνο, Αντιδήμαρχο, 8)Γρηγόριο 
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Ευστράτιο Βαρδάκη, 
Αντιδήμαρχο, 10)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 11)Μαρία Τσουκαλά, 
12)Χρήστο Γούτο, 13)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. 
Χριστόπουλο, 15)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 16)Δημήτριο 
Παναγιωτακόπουλο, 17)Παναγιώτη Γιαννούλη, 18)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 19)Παναγιώτη Μάρκου, 20)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
21)Μαρία Ιατροπούλου, 22)Γεώργιο Κουβαρά, 23)Γεώργιο Γκίκα και 
24)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, συνήλθε σήμερα στις έξι (6) Νοεμβρίου 
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2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00΄ π.μ. σε ειδική συνεδρίαση, διά 
ζώσης, παρουσία του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου 
Καλογερόπουλου και του Γενικού Γραμματέα κ. Γεωργίου Ρούσσου, 
μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αιγιαλείας κας Μαρίας Γιδά, με αριθ.πρωτ. 44589/04.11.2022, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 64, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 71 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/ τ.Α/19.07.2018), η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ 07.06.2010), όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 
(Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) και την υπ’ αριθ.933/96605/ 29.12.2021 
(ΑΔΑ: 9Β2546ΜΤΛ6-Ω3Σ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου», σε όλα τα Μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στον Δήμαρχο, στον Γενικό 
Γραμματέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για την 
εκλογή ανάμεσα στα Μέλη του με μυστική ψηφοφορία, του Γραμματέα 
του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, μετά την υπ’ αριθ.πρωτ. 
44520/04.11.2022 αίτηση ανεξαρτητοποίησης της Δημοτικής Συμβούλου 
κας Παναγιώτας Γκρέμου-Γούσα, η οποία είχε εκλεγεί Γραμματέας του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν από τα 
Μέλη του Σώματος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Μαρία 
Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 2)Δημήτριος Καλαμίδας, 3)Γεώργιος 
Γιοβάς, 4)Δημήτριος Μπούνιας, 5)Βασίλειος Τομαράς, 6)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 7)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 
8)Αγγελική Κουρή και 9)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος, κωλυόμενοι.

Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την 
ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι τέσσερα (24) 
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, 
αναθέτει τα καθήκοντα του Ειδικού Γραμματέα του Συμβουλίου στον 
δημοτικό υπάλληλο κ. Γεώργιο Βλέμμα του Ιωάννη και κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία 
Γιδά εκθέτει τα ακόλουθα:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας με το υπ’ αριθ.1/2022 (ΑΔΑ: 
ΑΔΑ: 9ΞΚΞΩ6Χ-1ΗΑ) πρακτικό του, το οποίο ελέγχθηκε για τη 
νομιμότητά του και βρέθηκε νόμιμο με την υπ’ 
αριθ.πρωτ.4494/18.01.2022 (ΑΔΑ: Ψ4Ο9ΟΡ1Φ-ΕΑ) απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου, είχε εκλέξει το Προεδρείο του για την δεύτερη 
θητεία, ήτοι από τις εννέα (9) Ιανουαρίου 2022 έως και τις τριάντα μία 
(31) Δεκεμβρίου 2023, όπου μεταξύ άλλων ως Γραμματέας είχε εκλεγεί 
η Δημοτική Σύμβουλος κα Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα του Βασιλείου.
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Πλην όμως, με την υπ’ αριθ.πρωτ.44520/04.11.2022 αίτησή της, η 
κα Γκρέμου ανεξαρτητοποιήθηκε από τον συνδυασμό με τον οποίο είχε 
εκλεγεί και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος 
του Προεδρείου, όπου εκλέχτηκε ως Δημοτική Σύμβουλος της τρίτης σε 
εκλογική δύναμη παράταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του 
άρθρου 73 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018).

Συνεπώς, θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί εκ νέου 
στην εκλογή Γραμματέα με μυστική ψηφοφορία για την πλήρωση της 
κενής θέσης και για το υπόλοιπο της δεύτερης θητείας της τρέχουσας 
δημοτικής περιόδου, ήτοι από έξι (6) Νοεμβρίου 2022 έως και τις 
τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2023, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, 
σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 71 του Ν.4555/ 2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση 
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και την υπ’ 
αριθ.933/96605/29.12.2021 (ΑΔΑ: 9Β2546ΜΤΛ6-Ω3Σ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού 
συμβουλίου».

Κατόπιν αυτών η κα Πρόεδρος αναφέρει ότι, ο Γραμματέας θα 
προταθεί από την παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη 
με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 71 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018).

Η ψηφοφορία διενεργείται με ψηφοδέλτια στα οποία 
αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων, ενώ δύνανται να θέσουν 
υποψηφιότητα όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι το επιθυμούν, χωρίς την 
ανάγκη τήρησης ποσόστωσης από τα δύο φύλα, καθώς κάτι τέτοιο δεν 
προβλέπεται από τις οικείες νομοθετικές διατάξεις.

Συνεπώς, ο κάθε Σύμβουλος θα λαμβάνει δύο ψηφοδέλτια, ένα 
ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των υποψηφίων στο οποίο θα μπορεί να θέτει 
μόνο ένα (1) σταυρό προτίμησης και ένα λευκό ψηφοδέλτιο. Στην 
περίπτωση που δεν τεθεί σταυρός προτίμησης δίπλα από το όνομα 
μοναδικού υποψηφίου, αυτό προσμετράται υπέρ του υποψηφίου.

Ειδικότερα, η διαδικασία για την ανάδειξη του Γραμματέα 
διαρθρώνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση της διαδικασίας 
εκλογής η παράταξη που δικαιούται να εκλέξει Γραμματέα διενεργεί 
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ενδοπαραταξιακή ψηφοφορία για την ανάδειξη του υποψηφίου της για 
την πλήρωση των αξιώματος.

Έτσι η κα Πρόεδρος καλεί καταρχήν τους Δημοτικούς Συμβούλους 
που ανήκουν στη δημοτική παράταξη «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ» να 
εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία έναν εξ αυτών ως προτεινόμενο για το 
αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υποψήφιος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών της παράταξης, ήτοι τρεις (3) 
ψήφους. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την 
απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη 
δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των μελών της παράταξης ή υπάρξει ισοψηφία, τότε 
διενεργείται τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων 
υποψηφίων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει 
τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της παράταξης. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από την Πρόεδρο.

Εάν παρ’ όλα αυτά δεν υπάρξει υποψηφιότητα προερχόμενη από 
την εν λόγω παράταξη για την κάλυψη της κενής θέσης του Προεδρείου 
του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε καλείται το σύνολο του Δημοτικού 
Συμβουλίου, προκειμένου να εκλέξει με μυστική ψηφοφορία ένα από τα 
μέλη του, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν εντάσσονται σε κάποια 
παράταξη είτε γιατί ανεξαρτητοποιήθηκαν είτε γιατί διαγράφησαν από 
αυτήν, ως προτεινόμενο για το συγκεκριμένο αξίωμα.

Υποψήφιος στην περίπτωση αυτή, εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει 
την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν 
κανείς από τους Δημοτικούς Συμβούλους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη 
πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη 
ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται 
τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων Δημοτικών 
Συμβούλων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει 
τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από την Πρόεδρο.

Σημειώνεται δε, ότι:
• υποψήφιοι για τα υπό κάλυψη αξιώματα μπορεί να αναδειχθούν 

και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που τυχόν απουσιάζουν από τη συνεδρίαση 
αυτή, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον έχουν εκδηλώσει τη σχετική 
βούλησή τους με έγγραφο που κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου.

• σε περίπτωση που κατά το πρώτο στάδιο υποβληθεί μία μόνο 
υποψηφιότητα για το αξίωμα του Γραμματέα, η υποψηφιότητα αυτή 
προάγεται στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας χωρίς να προηγείται 
ενδοπαραταξιακή ψηφοφορία.

• η ενδοπαραταξιακή ψηφοφορία για την εκλογή του 
προτεινόμενου μέλους του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου 
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λαμβάνει χώρα υποχρεωτικά, δίχως να είναι επιτρεπτή η εξωτερίκευση 
προειλημμένων αποφάσεων από τα μέλη της παράταξης.

Στη συνέχεια και επειδή υποβλήθηκε μία μόνο υποψηφιότητα για 
το αξίωμα του Γραμματέα, η υποψηφιότητα αυτή προάγεται στην 
επόμενη φάση της διαδικασίας άνευ ενδοπαραταξιακής ψηφοφορίας. Ως 
εκ τούτου η κα Πρόεδρος ανακοινώνει το όνομα του υποψηφίου που 
εκλέχθηκε, ο οποίος είναι ο κ. Παναγιώτης Μάρκου του Ιωάννη.

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος, καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να 
επικυρώσει με ψηφοφορία την εκλογή του υποδειχθέντος υποψηφίου για 
το αξίωμα του Γραμματέα και για το λόγο αυτό καλεί τα Μέλη της 
συγκεκριμένης παράταξης που ανέδειξε υποψήφιο, να υποβάλλουν τυχόν 
διαφορετικές προτάσεις. Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι ο υποδειχθείς 
υποψήφιος για το εν λόγω αξίωμα θεωρείται ότι εκλέχθηκε, 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.

Ακολούθως, μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας και 
δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμία διαφορετική υποψηφιότητα από 
αυτή που έχει προκύψει από την πρώτη φάση της διαδικασίας για την 
πλήρωση της θέσης του Γραμματέα, η κα Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό 
Συμβούλιο να επικυρώσει με μυστική ψηφοφορία την εκλογή του 
υποψήφιου που αναδείχθηκε από την πρώτη φάση. Σημειώνεται ότι, στην 
περίπτωση αυτή, οι υποψήφιοι για τα αξιώματα που αναδείχθηκαν από 
την πρώτη φάση, εκλέγονται έστω κι αν οι ψήφοι που λάβουν είναι 
λιγότερες από τα λευκά ψηφοδέλτια.

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας, η κα 
Πρόεδρος προχώρησε στην καταμέτρηση των φακέλων, οι οποίοι 
βρέθηκαν είκοσι τέσσερις (24), όσοι δηλαδή και οι παρόντες Δημοτικοί 
Σύμβουλοι και προχώρησε στην αποσφράγιση αυτών, όπου 
καταμετρήθηκαν οι παρακάτω ψήφοι:

Ο κ. Παναγιώτης Μάρκου του Ιωάννη υποψήφιος για το αξίωμα 
του Γραμματέα, έλαβε είκοσι μία (21) ψήφους, ενώ βρέθηκαν και τρία 
(3) λευκά ψηφοδέλτια.

Κατόπιν διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας ότι,

ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ

Για το υπόλοιπο της δεύτερης θητείας, ήτοι από τις έξι (6) 
Νοεμβρίου 2022 έως και τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2023,

Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας ο κ. 
Παναγιώτης Μάρκου του Ιωάννη.
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Το πρακτικό αυτό πήρε αριθμό 163/2022.
Η Πρόεδρος Τα Μέλη

Κοινοποίηση:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Προσωπικού
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28
Τ.Κ.26441 - Πάτρα
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