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ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 01/2022                     
 
 
 

 
 
Στη Μύκovo στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μυκόνου, σήμερα τηv  9η   

του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 14:00΄ μ.μ., 
συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την από 05/01/2022 έγγραφη 
πρόσκληση του 1ου σε ψήφους δημοτικού συμβούλου από τον συνδυασμό του κ. Δημάρχου, 
δηλαδή την παράταξη «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ» και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 37/2019 
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου, κ. Αλέξανδρου Κουκά, η οποία νόμιμα 
επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του 
Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι κατά την έναρξη, επί 
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών, ήταν παρόντα τα είκοσι πέντε (25) μέλη, ως κάτωθι:  
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:         
 
Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος  Π. Κουκάς 
 
 
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ» 
1) ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
2) ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
3) ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΑΚΩΒΟΥ 
4) ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
5) ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
6) ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ- ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
7) ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
8) ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 
9) ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ 
10) ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
11) ΚΟΝΤΙΖΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΡΩΤΗ ΞΑΝΑ» 

12) ΒΕΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
13) ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
14) ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
15) ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Εκλογή των μελών του 
Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου 
(Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα) 
από 09-01-2022 έως 31-12-2023. 
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16) ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
17) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
18) ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ (συζ.) 
19) ΝΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΑΡΚΟΥ 
20) ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ» 

21) ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
22) ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
23) ΖΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
24) ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

25) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΡΩΤΗ ΞΑΝΑ» 
 

1) ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ (δικαιολ.απών) 
2) ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (δικαιολ.απούσα) 

 
 
Παρών στη συνεδρίαση ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μυκόνου κος Δημήτριος Τζάνος 
και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Μυκονίων και Άνω Μεράς κ.κ. Γεώργιος 
Κουσαθανάς και Πέτρος Σταυρακόπουλος αντίστοιχα. 
  
Ο Προεδρεύων σύμβουλος κος Αλέξανδρος Κουκάς διαπιστώνοντας την νόμιμη απαρτία 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και κάλεσε το συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των 
μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου για την δεύτερη θητεία της τρέχουσας 
δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 09.01.2022 έως 31.12.2022, 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, καθώς και 
σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 96605/29.12.2021 (ΑΔΑ: 9Β2546ΜΤΛ6-Ω3Σ) και 59646/20-8-2019 
(ΑΔΑ: 9ΥΥΟ465ΧΘ7-ΛΚΑ) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. 
 
Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο Προεδρεύων σύμβουλος, προτείνεται ο πρόεδρος από την 
παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, ο αντιπρόεδρος από την παράταξη που αναδείχθηκε 
πρώτη σε εκλογική δύναμη αλλά δεν κατάφερε να εκλέξει δήμαρχο και ο γραμματέας από την 
παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη. Στη συνέχεια, κάλεσε όλους τους 
συμβούλους της δημοτικής παράταξης του εκλεγμένου δημάρχου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΔΡΑΣΗΣ» να αποσυρθούν (προς το δεξιό μέρος της αίθουσας), ώστε να αναδείξουν τον 
υποψήφιο πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης 
που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη «ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΡΩΤΗ ΞΑΝΑ» να αποσυρθούν 
(προς το αριστερό μέρος της αίθουσας) και να αναδείξουν τον υποψήφιο αντιπρόεδρο του 
δημοτικού συμβουλίου. Τέλος, κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε τρίτη σε 
εκλογική δύναμη «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ» να αποσυρθούν (στο κέντρο της αίθουσας) και 
να αναδείξουν τον υποψήφιο γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. 
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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 των 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. 
 
Οι σύμβουλοι των παραπάνω αναφερομένων παρατάξεων ακολούθησαν τη διαδικασία που 
αναλύθηκε. Μετά την ολοκλήρωσή της ο Προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε τα ονόματα των 
υποψηφίων που εκλέχθηκαν με την απόλυτη πλειοψηφία των αντίστοιχων παρατάξεων και 
συγκεκριμένα: 
 
α. υποψήφιος Πρόεδρος ο κύριος Γεώργιος Ρουσουνέλος του Σπυρίδωνος (11 ψήφοι επί 
συνόλου 11 μελών) 
 
β. υποψήφιος Αντιπρόεδρος η κυρία Μαρουσούλα Χανιώτη του Νικολάου (9 ψήφοι επί 
συνόλου 9 παρόντων μελών)  
 
γ. υποψήφια Γραμματέας η κυρία Άννα Καμμή του Θεοδώρου (4 ψήφοι επί συνόλου 4 μελών) 
 
Ο Προεδρεύων σύμβουλος ενημέρωσε, στη συνέχεια, ότι αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
εκλογής 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 
υποψήφιων 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 (άρθρο 64 παρ. 3 περ. δ’ εδ. β’ του ν. 3852/2010, όπως το 
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4555/2018). 
 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει άλλη 

υποψηφιότητα για τις θέσεις του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου παρά οι 

μοναδικές αρχικές υποψηφιότητες, κάλεσε τους Συμβούλους να επικυρώσουν την 

εκλογή του υποδειχθέντος υποψηφίου για κάθε αξίωμα με ψηφοφορία. 

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα 

Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για την δεύτερη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου 

(09.01.2022 – 31.12.2022): 

 

- Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ο κ. Γεώργιος Ρουσουνέλος του Σπυρίδωνος, 

με την απόλυτη πλειοψηφία (ψήφοι καταμέτρησης 25 επί συνόλου 25 μελών)  

 

- Αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου η κα Μαρουσούλα Χανιώτη του 

Νικολάου (ψήφοι καταμέτρησης 22 επί συνόλου 25 μελών)  και  

 

- Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου η κα Άννα Καμμή του Θεοδώρου (ψήφοι 
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καταμέτρησης 22 επί συνόλου 25 μελών) 
 

 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 01/2022. 

Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                                
 
                                                                                   
  Αλέξανδρος Δ. Κουκάς 
 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ  
ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ  
ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ  
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ  
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ  
ΚΟΝΤΙΖΑ ΕΛΕΝΗ  
ΒΕΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  
ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ  
ΝΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ  
ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ  
ΖΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

 
 
 

 
 
 
Ακριβές αντίγραφο 
Μύκονος, 09/01/2022 

             Ο Δήμαρχος Μυκόνου 
 

           
          Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 


