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αριθμ. πρωτ.:  19019                        

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 787 

Η Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας 

 
Αφού έλαβε υπόψη 
 Τα άρθρα 59 και 282 παρ. 16 του Ν. 3852/10 
 Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της 

Ε.Σ.Υ.Ε. για το Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος 
πληθυσμός του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας ανέρχεται στους 17.885 κατοίκους 
(ΦΕΚ 3465 τ. Β΄/28.12.2012) 

 Τις διατάξεις των παρ.3 και 3στ του άρθρ.3 του Ν.4051/2012 
 Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας 
 Την με αριθμό 450 (αριθμ. πρωτ.:17293/9-9-2015) απόφαση Δημάρχου 

Μάνδρας – Ειδυλλίας  
 Την 102/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 

Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
 Το άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου  
 Την με αριθμό πρωτοκόλλου 17276/21-9-2016 Δήλωση παραίτησης της Ε. 

Παπακωνσταντίνου – Ρουμελιώτη από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής 
Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

 Επειδή η θέση του Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης καταλαμβάνεται 
αυτοδίκαια, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του  Κανονισμού Λειτουργίας του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου,  από τον/την Αρμόδια Αντιδήμαρχο Κοινωνικής 
Προστασίας εφόσον έχει ορισθεί.  

 Επειδή η παραίτηση από τη θέση της Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου και τα αντίστοιχα καθήκοντα, αφορούν στον πυρήνα 
των καθηκόντων της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, που, μεταξύ 
άλλων, είναι να εποπτεύει το Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της 
Δημόσιας Υγείας, το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, 
το Γραφείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, τις Διοικητικές 
Υπηρεσίες του Δήμου και ειδικότερα το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών 
Οργάνων, Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, Ανθρωπίνου Δυναμικού 
και Διοικητικής Μέριμνας. 

 Επειδή η δήλωση παραίτησης της Αντιδημάρχου για το λόγο ότι «επικράτησαν 
συνθήκες που ακύρωναν την πραγματικότητα, το πρόσωπό μου, τον ρόλο μου και 
τις αρμοδιότητές μου ως Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου» είναι πλήρως αναιτιολόγητη και  κλονίζει την εμπιστοσύνη της 
Δημάρχου στο πρόσωπό της σχετικά με τη δυνατότητα από την πλευρά της να 
ασκεί και όλες τις λοιπές αρμοδιότητες που της έχουν εκχωρηθεί με την 
450/2015 απόφαση Δημάρχου. 



 Επειδή η οποιαδήποτε παράταση της εκκρεμότητας αυτής θα έχει ιδιαιτέρως 
δυσμενείς συνέπειες στη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, καθώς η 
ίδια η Αντιδήμαρχος αμφισβητεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της, που 
απορρέουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ο 
οποίος της είχε γνωστοποιηθεί καθώς η ίδια συμμετείχε, δίδοντας τη θετική της 
ψήφο α) στην Οικονομική Επιτροπή η οποία με την 247/2016 απόφασή της 
ενέκρινε το σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου και 
β) στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, που με την 102/2016 απόφασή του, τον 
ενέκρινε και τον επικύρωσε.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Ανακαλεί την 450 (αριθμ. πρωτ.:17293/9-9-2015) απόφαση Δημάρχου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας και παύει από άμισθη Αντιδήμαρχο Υπηρεσιών 
Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού την 
Δημοτική Σύμβουλο κα Ελένη Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη. 

2. Οι αρμοδιότητες που είχαν εκχωρηθεί με την 450/2015 απόφαση Δημάρχου 
ασκεί στο εξής η Δήμαρχος. 

 
 
Η παρούσα θα δημοσιευτεί σε ημερήσια εφημερίδα της περιοχής και θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του Δήμου 
        

 
 

                                                                                     Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 


