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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 17ης  συνεδρίασης έτους 2020  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης 

Αττικής 
 
   Αριθμός Απόφασης  160/2020 

Θέμα 
Αποδοχή παραίτησης της Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Γραμματέα 

 
 
 Στη Μεταμόρφωση Αττικής και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 13 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα 
Κυριακή και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 09-9-2020. 

Μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 11:00 εκφωνούνται τα 
ονόματα και διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων ως εξής: 

 
Παρόντες: Αδαμίδης Αδάμ, Αναστασόπουλος Δημήτριος, Βάγγερ Χρήστος, Ζυγούνας Νικόλαος, Καλαντζή 
Αγγελική, Καραβάκος Βασίλειος, Μακρίδης Παναγιώτης, Μολύβας Γρηγόριος, Μπάλτας Ιωάννης, Νάνος 
Σάββας, Νικολοπούλου Χαρίκλεια, Σαριδάκης Στυλιανός, Σκοπελίτη Δήμητρα, Τσίκνας Δημήτριος,. 
 
Απόντες: Αντωνοπούλου Χριστίνα, Γαρούφος Ευάγγελος, Γεροστάθης Νεκτάριος, Ηλιόπουλος Γεώργιος, 
Καρπέτας Μιλτιάδης, Κολοβός Κωνσταντίνος, Λουσίδης Παναγιώτης, Παπαδόπουλος Φώτης, Πατέλη 
Νικολέττα, Πεπαρίδης Δημήτριος, Πετρόπουλος Γεώργιος,  Τσεβά Δήμητρα, Χρονόπουλος Γεώργιος. 
 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι επί 
συνόλου 27 μελών, βρέθηκαν παρόντες 14, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας, μετά από πρόσκληση καθώς 
και η υπάλληλος του Δήμου Άννα Μαρία-Γεωργία Καρανίκα, για την τήρηση των πρακτικών.  

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση αυτή ορίστηκε  η υπάλληλος του Δήμου Άννα Μαρία-Γεωργία Καρανίκα ως ειδική 

γραμματέας για την τήρηση των συνοπτικών πρακτικών αυτής της συνεδρίασης. 
Η Πρόεδρος παίρνοντας το λόγο ενημέρωσε το σώμα ότι ο λόγος της παρούσας ειδικής συνεδρίασης 

αφορά στην παραίτηση της κ. Δήμητρας Σκοπελίτη από τη θέση της Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Με το αρ.πρωτ. 18448/29-2020 έγγραφό της, προς την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο 
κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, η Δημοτική Σύμβουλος κα Δήμητρα 
Σκοπελίτη δηλώνει την παραίτηση της λόγω κωλύματος και ασυμβίβαστου που προκύπτει από την ανάληψη 
καθηκόντων Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών στον Δήμο Μεταμόρφωσης σύμφωνα με  
το άρ.59, παρ.4 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 68 του Ν. 455/18 & με το άρθρο 5 παρ. 2 
περίπτωση γ΄ του Ν. 4623/19. 

Ως εκ τούτο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 8 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 71 του Ν. 4555/18 και τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 87/19 (ΑΔΑ:9ΥΥΟ465ΧΘ7-ΛΚΑ) εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, κατά την παρούσα συνεδρίαση το σώμα καλείται να αποδεχτεί την παραίτηση της κ.  
Δήμητρας Σκοπελίτη, από τη θέση της Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου και να προχωρήσει στην εκλογή 
νέου μέλους για τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος ζήτησε από το σώμα να αποφανθεί για την αποδοχή ή μη της παραίτησης 
της κ. Δήμητρας Σκοπελίτη.  

 
Το σώμα αποδέχτηκε ομόφωνα (δηλ. και οι 14 παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι την παραίτηση της κ. 

Δήμητρας Σκοπελίτη από τη θέση της Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

       
 

  
 
                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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Υστέρα από την αποδοχή της παραίτησης  της κ. Δήμητρας Σκοπελίτη από τη θέση της Γραμματέως 
του Δημοτικού Συμβουλίου, η Πρόεδρος ζήτησε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 8 του Ν. 
3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4555/18,  από την πλευρά ελάσσονος μειοψηφίας να 
αναδείξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και να επιλέξουν.  
 Από την «Συμμαχία Πολιτών για τη Μεταμόρφωση» το λόγο πήρε ο κ. Βασίλειος Καραβάκος, 
δηλώνοντας ότι δεν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι και δεν έχουν πρόταση για Γραμματέα.  
 Από την «Δημοτική Κίνηση Μεταμόρφωσης Πολιτεία Πολίτων» το λόγο πήρε ο κ. Σάββας Νάνος και 
δήλωσε ότι απέχουν της διαδικασίας.     

Από την «Λαϊκή Συσπείρωση Μεταμόρφωσης» το λόγο πήρε ο κ. Παναγιώτης Μακρίδης, δηλώνοντας 
ότι δεν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι και δεν έχουν πρόταση για Γραμματέα. 

Η Πρόεδρος ζήτησε από το Δήμαρχο να προτείνει έναν δημοτικό σύμβουλο για τη θέση του Γραμματέα 
και προτάθηκε ο κ. Δημήτριος Τσίκνας.  

Βάσει του άρθρου 64 παρ. 3 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4555/18 
στην περίπτωση ενός μόνο υποψηφίου για κάποιο από τα αξιώματα του προεδρείου του δημοτικού 
συμβουλίου, αυτός είναι ο υποψήφιος που προτείνεται από την παράταξη. 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το σώμα να εκλέξει με μυστική ψηφοφορία, το 
Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδική υποψηφιότητα τον κ. Δημήτριο Τσίκνα.  

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της 1ης ψηφοφορίας ο κ. Δημήτριος Τσίκνα έλαβε δέκα (10) θετικούς 
ψήφους και δυο (02) άκυρα ψηφοδέλτιο σε σύνολο είκοσι (12) ψηφοδελτίων. 

Η Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι από το αποτέλεσμα της 1ης  ψηφοφορίας δεν 
προέκυψε απόλυτη πλειοψηφία δηλαδή τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού 
συμβουλίου, και κάλεσε το σώμα να προβεί και σε 2η ψηφοφορία. 

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της 2ης ψηφοφορίας ο κ. Δημήτριος Τσίκνα έλαβε δέκα (10) θετικούς 
ψήφους και δυο (02) άκυρα ψηφοδέλτιο σε σύνολο είκοσι (12) ψηφοδελτίων. 

Η Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι και  από το αποτέλεσμα της 2ης ψηφοφορίας 
δεν προέκυψε απόλυτη πλειοψηφία δηλαδή τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του 
δημοτικού συμβουλίου, και κάλεσε το σώμα να προβεί και σε 3η ψηφοφορία με την οποία ο υποψήφιος θα 
εκλεγεί εάν συγκεντρώσει την σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου. 

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της 3ης ψηφοφορίας ο κ. Δημήτριος Τσίκνα έλαβε δέκα (10) θετικούς 
ψήφους και δυο (02) άκυρα ψηφοδέλτιο σε σύνολο είκοσι (12) ψηφοδελτίων. 

 
 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
αφού άκουσε την Πρόεδρό του και λαμβάνοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 64  του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4555/18. 
3. Την υπ΄αριθμ. 87/19 (ΑΔΑ:9ΥΥΟ465ΧΘ7-ΛΚΑ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
4.  Το  με αρ.πρωτ. 18448/29-2020 έγγραφο της κ. Δήμητρας Σκοπελίτη.  
5. Την υπ΄αριθμ. 217/2019 (ΑΔΑ:69ΛΘΩΚΒ-ΣΜΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.    
6. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, των δημοτικών συμβούλων, τη διαλογική συζήτηση και 
ανάγνωση εγγράφων κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά. 
7. Τη μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε και τα αποτελέσματα αυτής. 
8. Από τη διαδικασία της ψηφοφορίας απείχε η  «Δημοτική Κίνηση Μεταμόρφωσης Πολιτεία Πολίτων». 
 
 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
Αποδέχεται την διαδικασία εκλογής του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 

καταμέτρηση των ψήφων εκλέγεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τσίκνας.  
Η χρονική διάρκεια της θητείας  του ορίζεται, σύμφωνα την υπ΄αριθμ. 87/19 (ΑΔΑ:9ΥΥΟ465ΧΘ7-ΛΚΑ) 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2021.  
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  160 

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται: 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                       
             Χαρίκλεια Νικολοπούλου                                                                    Τα μέλη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αδαμίδης Αδάμ 
Αναστασόπουλος Δημήτριος 
Ζυγούνας Νικόλαος 
Καλαντζή Αγγελική 
Καραβάκος Βασίλειος 
Μακρίδης Παναγιώτης 
Μολύβας Γρηγόριος 
Μπάλτας Ιωάννης 
Σαριδάκης Στυλιανός 
Σκοπελίτη Δήμητρα 
Τσίκνας Δημήτριος 
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