
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 9-1-2022  1ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στη Φιλοθέη και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού επί της οδού Παύλου Καλλιγά 

αρ. 31, σήμερα την 9ην του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Κυριακή ώρα 10:00΄ π.μ., συνήλθε, 

παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 129/5-1-2022 έγγραφη πρόσκληση της πλειοψηφήσασας Δημοτικής 

Συμβούλου κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένης, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα τις διατάξεις των 

άρθρων 64, 67 & 74 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις 

του άρθρου 61 παρ.7 του Ν. 4873/2021, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 2 & 5 του Ν. 4623/2019, για 

συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

 

ΘΕΜΑ  2Ο  Η.Δ. 

Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών 

Συμβούλων παρόντες ήταν δέκα οκτώ (18) και απόντες εννέα (9) ήτοι: οι κ.κ. Ζερβός Νικόλαος, Ζαφρακοπούλου 

Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος,  Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος, Δημουλά 

Ελισσάβετ-Ελένη, Δελακουρίδης Ιωάννης, Τρέζου Μαρία – Ελένη και Καβαλάρης Ιωάννης. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)    Ζερβός Νικόλαος    

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη    Ζαφρακοπούλου Σοφία  

Γκιζελή Αλίκη      Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                   Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος      

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                            Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Παπαχρόνης Γεώργιος                  Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα       Δελακουρίδης Ιωάννης 

Μπονάτσος Χαράλαμπος                                       Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Νάκας Αριστείδης       Καβαλάρης Ιωάννης    

Φωτιάδης Δημήτριος   

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                                  ΑΔΑ:     

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.: 2/9-1-2022 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ: 576/13-1-2022 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 9ΠΨΟΩΗ8-Η7Ν



 

Ξυριδάκης Παντελής 

Χαροκόπος Παντελής   

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Χανακούλας Αθανάσιος  

Κανελλάκης Νικόλαος 

Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος 

Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος προσήλθε κατά τη ψηφοφορία για Πρόεδρο 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η Δημοτική Σύμβουλος Ζαφρακοπούλου Σοφία προσήλθε μετά τη ψηφοφορία για Αντιπρόεδρο Δημοτικού 

Συμβουλίου και απεχώρησε μετά τη ψήφιση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, αποφάσισε ομόφωνα ότι η παρούσα 

συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, κεκλεισμένων των θυρών, τηρουμένων όλων των ισχυόντων υγειονομικών 

μέτρων που έχει λάβει ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, ως αυτά 

ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 και σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-

2021) & 933 (96605/29-12-2021) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου η νεοεκλεγείσα Πρόεδρος, αφού ανέθεσε 

καθήκοντα ειδικού γραμματέα στον δημοτικό υπάλληλο κ. Μούτσιο Γεώργιο, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί, στην 

ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, στην εκλογή 

των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την δεύτερη θητεία της τρέχουσας 

δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 9.1.2022 – 31.12.2023.  

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά τέσσερα (4) τακτικά μέλη, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, ανά 

παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής. Από τα 

τέσσερα (4) εκλεγόμενα μέλη της επταμελούς Οικονομικής Επιτροπής, ένα (1) μέλος προέρχεται υποχρεωτικά από 

την παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3, 4 και 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, στην 

Οικονομική Επιτροπή: η πλειοψηφήσασα παράταξη «ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ» δικαιούται τέσσερα (4) εκλεγόμενα 

μέλη, ήτοι δύο (2) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά και η Παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

ΠΟΛΙΤΩΝ» δικαιούται τέσσερα (4) εκλεγόμενα μέλη, ήτοι δύο (2) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά.  

Ακολούθως, λαμβάνοντας το λόγο ο Δήμαρχος, ανέφερε ότι ο ίδιος θα είναι Πρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής και ότι ορίζει ο ίδιος ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

74 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τις Αντιδημάρχους κ. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα και κ. Ζέππου - 

Χαρλαύτη Ελένη που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17533/12-11-2021 απόφασή του.  

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τις δημοτικές παρατάξεις να καταρτίσουν 

ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους τους για την πλήρωση των θέσεων που δικαιούνται στην Οικονομική Επιτροπή.  
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Στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να επιλέξουν 

μυστικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης που επιθυμεί ο κάθε ένας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.  

Από τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφήσασας παράταξης «ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ» έθεσαν 

υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερις (4) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. 

Γκιζελή Αλίκη, Παπαχρόνης Γεώργιος, Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα και Μπονάτσος Χαράλαμπος. 

  Από την παράταξη του συνδυασμού «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» (μείζων αντιπολίτευση) έθεσαν υποψηφιότητα 

για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερις (4) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Ξυριδάκης 

Παντελής, Χαροκόπος Παντελής, Τρέζου Μαρία – Ελένη και Χανακούλας Αθανάσιος.  

Ακολούθησε, από το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συβουλίου, η διαδικασία εκλογής των τεσσάρων (4) 

τακτικών και των τεσσάρων (4) αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Κάθε Σύμβουλος ψήφισε 

υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμό εκλεγόμενων μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

Ψηφοδέλτια στα οποία σημειώθηκαν περισσότεροι σταυροί προτίμησης από τους προβλεπόμενους ως άνω δεν 

βρέθηκαν.  

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκαν από το Προεδρείο τα ακόλουθα:  

Επί των είκοσι (20) καταμετρημένων ψηφοδελτίων, ήταν δέκα εννέα (19) έγκυρα και ένα (1) λευκό. 

Από την Παράταξη ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ, η υποψήφια Γκιζελή Αλίκη έλαβε επτά (7) σταυρούς 

προτίμησης, ο υποψήφιος Παπαχρόνης Γεώργιος επτά (7) σταυρούς προτίμησης, η υποψήφια Παλαιολόγου Μαρία-

Χριστίνα έλαβε τρείς (3) σταυρούς προτίμησης και ο υποψήφιος Μπονάτσος Χαράλαμπος έξι (6) σταυρούς 

προτίμησης. Λόγω ισοψηφίας των δύο πρώτων υποψηφίων κ.κ. Γκιζελή Αλίκη και Παπαχρόνη Γεώργιου 

διενεργήθηκε κλήρωση, κατά την οποία ήλθε πρώτη η υποψήφια κ. Γκιζελή Αλίκη και δεύτερος ο υποψήφιος κ 

Παπαχρόνης Γεώργιος. Συνεπώς τις δύο (2) έδρες της Οικονομικής Επιτροπής, από την Παράταξη ΠΡΟΑΣΤΙΟ 

ΠΡΟΤΥΠΟ ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν και 

της κλήρωσης που ακολούθησε λόγω ισοψηφίας, οι: 1. Γκιζελή Αλίκη (Τακτικό μέλος) 2. Παπαχρόνης Γεώργιος 

(Τακτικό μέλος). Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που 

έλαβαν οι υπόλοιποι δύο (2) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως; 1. Μπονάτσος Χαράλαμπος 

(Αναπληρωματικό μέλος) 2. Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα (Αναπληρωματικό μέλος).  

 

Από την Παράταξη ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ (μείζων αντιπολίτευση), ο υποψήφιος Ξυριδάκης Παντελής 

έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης, ο υποψήφιος Χαροκόπος Παντελής έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης, η 

υποψήφια Τρέζου Μαρία – Ελένη έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης και ο υποψήφιος Χανακούλας Αθανάσιος 

ένα (1) σταυρό προτίμησης. Συνεπώς τις δύο (2) έδρες της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικά μέλη, 

καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι: 1. Ξυριδάκης Παντελής 

(Τακτικό μέλος), 2. Χαροκόπος Παντελής (Τακτικό μέλος). Έτσι, αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, 

βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι υπόλοιποι δύο (2) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως 

ακολούθως; 1. Χανακούλας Αθανάσιος (Αναπληρωματικό μέλος). 2.  Τρέζου Μαρία – Ελένη (Αναπληρωματικό 

μέλος).  
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Συνοψίζοντας, η Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 9.1.2022 -31.12.2023, ως εξής:  

Τακτικά Μέλη ανά παράταξη: 1. Γκιζελή Αλίκη (ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ), 2. Παπαχρόνης Γεώργιος (ΠΡΟΑΣΤΙΟ 

ΠΡΟΤΥΠΟ), 3. Ξυριδάκης Παντελής (ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ), 4. Χαροκόπος Παντελής (ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ).  

Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη: 1. Μπονάτσος Χαράλαμπος (ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ), 2. Παλαιολόγου 

Μαρία-Χριστίνα (ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ), 3. Χανακούλας Αθανάσιος (ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ), 4. Τρέζου Μαρία – 

Ελένη (ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ). 

 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις  διατάξεις των άρθρων 64, 67 & 74 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν 

με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018, τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ.7 του Ν. 4873/2021, 

καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 2 & 5 του Ν. 4623/2019, 

2. Την ανωτέρω εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για τη θητεία από 9.1.2022 -31.12.2023, 

 

ΕΚΛΕΓΕΙ 

Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής 

περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 9.1.2022 έως 31.12.2023, τους παρακάτω: 

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη 

Γκιζελή Αλίκη, (7) σταυροί προτίμησης (παράταξη 

ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ) 

Μπονάτσος Χαράλαμπος (6) σταυροί προτίμησης 

(παράταξη ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ) 

Παπαχρόνης Γεώργιος, (7) σταυροί προτίμησης 

(παράταξη ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ) 

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα, (3) σταυροί προτίμησης 

(παράταξη ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ) 

Ξυριδάκης Παντελής, (7) σταυροί προτίμησης (παράταξη 

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ) 

Χανακούλας Αθανάσιος (1) σταυροί προτίμησης 

(παράταξη ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ) 

Χαροκόπος Παντελής, (6) σταυροί προτίμησης 

(παράταξη ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ) 

Τρέζου Μαρία – Ελένη (0) σταυροί προτίμησης 

(παράταξη ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ) 

 

Η πλήρης σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής έχει ως ακολούθως: 

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη 

Γαλάνης Δημήτριος (Δήμαρχος)  Πρόεδρος  
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Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα (Αντιδήμαρχος)  

Ζέππου - Χαρλαύτη Ελένη (Αντιδήμαρχος)  

Γκιζελή Αλίκη παράταξη (ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ) Μπονάτσος Χαράλαμπος (παράταξη ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ) 

Παπαχρόνης Γεώργιος (παράταξη ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ) Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα (παράταξη ΠΡΟΑΣΤΙΟ 

ΠΡΟΤΥΠΟ) 

Ξυριδάκης Παντελής (παράταξη ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ) Χανακούλας Αθανάσιος (παράταξη ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ) 

Χαροκόπος Παντελής (παράταξη ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ) Τρέζου Μαρία – Ελένη (παράταξη ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ) 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2022 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    

Από το πρακτικό της  1ης Συνεδριάσεως του ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

9- 1- 2022 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 

Ψυχικό, 13-1-2022 ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ) 

 

ΑΔΑ: 9ΠΨΟΩΗ8-Η7Ν
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