
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ  
 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 151/2019 
 
Απόσπασµα από το πρακτικό 21 της 08/09/2019 ειδικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
Θέµα: Εκλογή Προέδρου, Aντιπροέδρου και Γραµµατέα ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  
 
 
Στις Μοίρες  σήµερα 8 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2019, ηµέρα Κυριακή και 
ώρα 10.00 π.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε ειδική δηµόσια 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από 
την µε αριθµό πρωτ. 12083/03-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του συµβούλου του 
συνδυασµού του ∆ηµάρχου που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους κ. 
Φασοµυτάκη Ιωάννη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 
87), η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
 
Παρόντος και του ∆ηµάρχου κ. Νικολιδάκη Γρηγορίου, διαπιστώθηκε από τον 
Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση, παραπάνω αναφερόµενο ∆ηµοτικό Σύµβουλο, η 
ύπαρξη νόµιµης απαρτίας, δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών παραβρέθηκαν 
παρόντα 27 µέλη και ονοµαστικά οι: 
       

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Φασομυτάκης Ιωάννης                                                                         κανείς 

2. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος 

3. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος                                         

4. Νεονάκης Ευάγγελος                                              

5. Σκαντζάκης Ιπποκράτης 

6. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία  

7. Πωλιουδάκης Ανδρέας 

8. Φανουράκη Στυλιανή 

9. Νικολακάκης Ιωάννης 

10. Καρανδινός Στυλιανός 

11. Θεοδωράκης Γεώργιος 

12. Καργάκης Νικόλαος                                             

13. Μαρκάκος Κων/νος 

14. Τζαγκαράκης Αντώνιος 

15. Καργάκης Εμμανουήλ 

16. Μαθιουδάκης Ιωάννης 

17. Αλμπαντάκης Χαράλαμπος 

18. Καπελλάκης Νικόλαος 

19. Μανουσιδάκη Εμμανουέλλα 

20. Καμπουράκης Σάββας 

21. Σταθοράκης Γεώργιος 

22. Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία 

23. Σαριδάκης Εμμανουήλ   

24. Κουρτάκης Ζαχαρίας 

25. Ρομπογιανννάκης Αχιλλέας 

26. Κυριακάκης Αντώνιος 

27. Ζαχαριουδάκης Ιωάννης 
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Ο Προεδρεύων ∆ηµοτικός Σύµβουλος αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού 
γραµµατέα στον ∆ηµοτικό Υπάλληλο κ. Τζεκάκη Στυλιανό, κάλεσε το 
Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των µελών του Προεδρείου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δηµοτικής 
περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστηµα από 8.9.2019 έως 6.11.2021, στην 
ειδική αυτή συνεδρίαση, η οποία έλαβε χώρα σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 71 του Ν. 4555/2018. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και εκπρόσωπος της παράταξης της Λαϊκής 

Συσπείρωσης κ. Ζαχαριουδάκης Ιωάννης ζήτησε και έλαβε το λόγο 

δηλώνοντας τα εξής: 

Η σηµερινή διαδικασία που προβλέπει ο νόµος 4623/2019 της Ν∆, 

ως συνέχεια του «Κλεισθένη», επιβάλλει τις βασικές επιδιώξεις του, 

δηλαδή τη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της αντιλαϊκής 

πολιτικής από τους ∆ήµους µε την επιβολή συναινέσεων και το 

«σβήσιµο» της πολιτικής αντιπαράθεσης, Ειδικότερα, 

1. µε τη δυνατότητα συγκρότησης νέας πλειοψηφίας διοίκησης,  

2. µε τη µεταφορά σηµαντικών αρµοδιοτήτων από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο στην Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής και άρα την υποβάθµιση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, δίνοντας, 

ταυτόχρονα, σε αυτά τα όργανα πλαστή απόλυτη πλειοψηφία στην 

παράταξη του ∆ηµάρχου,  

3. σβήνοντας την πολιτική αντιπαράθεση πάνω σε ζητήµατα 

τεχνικού προγράµµατος και προϋπολογισµού. 

Ως Λαϊκή Συσπείρωση καταγγέλλω τον αντιλαϊκό νόµο της Ν∆ και 

καταγγέλλω τη σηµερινή απαράδεκτη διαδικασία. 

Ειδικότερα: 

Για τη διαδικασία συγκρότησης Προεδρείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

δε συµµετέχω, αφού πέρα από τη θέση του προέδρου οι υπόλοιπες 

θέσεις δεν έχουν καµία αρµοδιότητα. ∆ε θα συµµετέχω στη 

διαδικασία υπόδειξης υποψηφίων ούτε στη διαδικασία της 

επικύρωσης των υποψηφίων. ∆ε θα συµµετέχω στη µυστική 

ψηφοφορία για την ανάδειξη Προεδρείου. Σηµειώνω πως η στάση 
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αυτή αφορά το πολιτικό περιεχόµενο της διαδικασίας και του νόµου 

και δεν αφορά στα πρόσωπα. 

Για τις διαδικασίες συγκρότησης της Οικονοµικής Επιτροπής και 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, δε θα συµµετέχω στην ψηφοφορία για 

την ανάδειξη τους. 

∆ιεκδικώ να παρακολουθώ τις παραπάνω επιτροπές, όπως προβλέπει 

ο νόµος και άρα να έχω πλήρη ενηµέρωση για τις συνεδριάσεις και 

τη θεµατολογία τους. 

Ως Λαϊκή Συσπείρωση θα αγωνιστούµε µε κάθε τρόπο ενάντια στην 

αντιλαϊκή πολιτική που και ο ∆ήµος υλοποιεί και µέσα και έξη από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, µέσα στον ίδιο τον λαό και τα προβλήµατα 

του, ως η µόνη λαϊκή αντιπολίτευση. 

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων Σύµβουλος ανέφερε ότι όπως ορίζει ο 

νόµος ο Πρόεδρος του ∆.Σ. προέρχεται από την παράταξη του 

εκλεγέντος ∆ηµάρχου, 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 ∆ηµάρχου να αποσυρθούν (προς το αριστερό µέρος της 

αίθουσας), ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα µέλη της παράταξης 

που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναµη να αποσυρθούν (προς 

το δεξί µέρος της αίθουσας) και να αναδείξουν τον υποψήφιο 

Αντιπρόεδρο του ∆ηµοτικού 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 ∆ηµοτικού 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 

του 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. 
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Ακολούθως το λόγο πήρε ο ∆ήµαρχος ο οποίος είπε ότι οµόφωνα η 

παράταξη του προτείνει στο σώµα υποψήφιο Πρόεδρο τον ∆.Σ. κ. 

Ανδριγιαννάκη Γρηγόριο. 

Έπειτα το λόγο πήρε ο Νικολακάκης Ιωάννης επικεφαλής της 

παράταξης «ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ – ∆ΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ο οποίος 

είπε ότι οµόφωνα η παράταξη του προτείνει για υποψήφιο 

Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Καργάκη Νικόλαο. 

Ακολούθως το λόγο πήρε ο Μαθιουδάκης Ιωάννης επικεφαλής της 

παράταξης «ΦΑΙΣΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» ο ποίος είπε ότι 

οµόφωνα η παράταξη του προτείνει για Γραµµατέα του ∆.Σ. τον 

∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Καπελλάκη Νικόλαο.   

Ο προεδρεύων σύµβουλος ενηµέρωσε, στη συνέχεια ότι αφού ολοκληρώθηκε η 

διαδικασία 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 υποψηφίων 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. 

Ακολούθως, κατόπιν τοποθέτησης συµβούλων της παράταξης του δηµάρχου, ο 

προεδρεύων σύµβουλος διαπίστωσε ότι δεν τέθηκε καµία νέα υποψηφιότητα για τη 

θέση του προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου  και κάλεσε το σύνολο του δηµοτικού 

συµβουλίου να ψηφίσει µυστικά για τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Μετά 

την αποσφράγιση των φακέλων καταµετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύµβουλο,  

δέκα έξι (16) σταυροί προτίµησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Ανδριγιαννάκη 

Γρηγόριο και δέκα (10) λευκά.   

Ακολούθως, ο προεδρεύων σύµβουλος κάλεσε το σύνολο του δηµοτικού συµβουλίου 

να ψηφίσει µυστικά για τον Αντιπρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Μετά την 

αποσφράγιση τον φακέλων καταµετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύµβουλο, είκοσι 

δύο (22) σταυροί προτίµησης για τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο κ. Καργάκη 

Νικόλαο και τέσσερα (4) λευκά.   

 Ακολούθως, ο προεδρεύων σύµβουλος κάλεσε το σύνολο του δηµοτικού συµβουλίου 

να ψηφίσει µυστικά για τον Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Μετά την 

αποσφράγιση τον φακέλων καταµετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύµβουλο, είκοσι 

τρεις (23) σταυροί προτίµησης για τον υποψήφιο Γραµµατέα κ. Καπελλάκη Νικόλαο 

και τρία (3) λευκά. 
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Κατόπιν των ανωτέρω και µετά το πέρας της αναφερόµενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από 
τον προεδρεύοντα Σύµβουλο ότι εκλέχθηκαν για την πρώτη θητεία (1.9.2019- 6.11.2021) 
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Καργάκης Νικόλαος και Γραµµατέας του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ο κ  Καπελλάκης Νικόλαος. 

 

    

                                             Ο Προεδρεύων  Σύµβουλος 

 

 

                                                Φασοµυτάκης   Ιωάννης                                                                         
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