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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. - 1- 2011 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αρ. Αποφ. 1 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου  

 
Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 2 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011  ημέρα της ε-

βδομάδας  Κυριακή  και ώρα  11.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ει-
δική συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την με  αριθμ. πρωτ. 14155/28-12-2010 
έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις 
περισσότερες ψήφους κ. Τώρου Αθανασίου , κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν 
3852/20210 (ΦΕΚ Α΄87) . 

Παρόντος και του Δημάρχου κου Δρίκου Γεωργίου , διαπιστώθηκε από τον Προ-
εδρεύοντα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό Σύμβουλο, πως υπήρχε 
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 26 μέλη και 
ονομαστικά οι:   

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 
1. Τώρος Αθανάσιος   
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
3. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
4. Δουδέσης Δημήτριος  
5. Μπέκας Δημήτριος  
6. Αδάμ Μελέτιος  
7. Γραμματικός Μελέτιος  
8. Τσάμος Παναγιώτης  
9. Μεϊντάνης Ιωάννης  
10. Φλώρου Καλομοίρα  
11. Σαμπάνης Γεώργιος  
12. Ρόκας Περικλής 
13. Λινάρδος Ιωάννης 
14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

15. Βασιλείου Μάριος  
16. Κανάκης Σπυρίδων 
17. Κριεκούκη Ιωάννα  
18. Γιάννου Γεώργιος  
19. Κυδώνης Αθανάσιος  
20. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
21. Μαρούγκα Μαρία   
22. Κώνστας Ευάγγελος  
23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
24. Κώνστα Αγλαΐα  
25. Μαρούγκας Μελέτιος  
26. Μονοχολιάς Μιχαήλ   

 
 

 
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Λιώρης Αθανάσιος  
2.  
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Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
έκθεσε ότι:  
 
Σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 64 του ν. 3852/10, την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμ-
βρίου, της έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του μηνός Μαρτίου 
του τρίτου έτους αυτής (ή στην περίπτωση αυτής της δημοτικής περιόδου την πρώτη Κυ-
ριακή του Ιανουαρίου σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 64 Ν.3852/2010), το δημοτικό συμ-
βούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού 
που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που 
είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. 
 
Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλι-
ο, το σώμα εκλέγει, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο 
και τον γραμματέα του. Ο πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο 
αντιπρόεδρος προτείνεται από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας 
από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνε-
ται από την παράταξη της πλειοψηφίας.  
 
Στη συνέχεια κάλεσε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν.3852/2010, τον πλειοψηφήσα-
ντα συνδυασμό να εκλέξει, μεταξύ των μελών του και με απόλυτη πλειοψηφία του συνό-
λου των μελών του, τον υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβου-
λίου και αν δεν επιτευχθεί η εκλογή με την απόλυτη πλειοψηφία, να επαναληφθεί η ψη-
φοφορία για δεύτερη φορά και αν πάλι δεν επιτευχθεί η εκλογή με την απόλυτη πλειοψη-
φία ή υπάρξει ισοψηφία να γίνει τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υπο-
ψηφίων, προκειμένου να εκλεγεί ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειο-
ψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση την οποία διε-
νεργεί ο Προεδρεύων Δημοτικός σύμβουλος. 
 
Κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία κάλεσε τους συμβούλους της μείζονος 
μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του 
Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και το σύνολο των συμβούλων των λοιπών 
δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του 
γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Διευκρίνισε ότι σε περίπτωση που η μείζονα μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο αντιπρό-
εδρο ή η ελάσσονα μειοψηφία δεν υποδείξει γραμματέα, αυτοί υποδεικνύονται από την 
ελάσσονα ή τη μείζονα μειοψηφία αντίστοιχα και σε διαφορετική περίπτωση από την 
πλειοψηφία. 
  
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας και αφού αναδείχθηκαν οι υποψήφιοι για 
τα αξιώματα του Προεδρείου, ο Προεδρεύων κάλεσε όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτι-
κού Συμβουλίου να προβούν, με μυστική ψηφοφορία, στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέ-
δρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2011- 2012, ξεχωριστά για κά-
θε αξίωμα, ανάμεσα στους εκλεγέντες υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους που αναδεί-
χθηκαν με την παραπάνω διαδικασία. 
Ειδικότερα ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου από 
τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό αναδείχθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσάμος Πανα-
γιώτης του Αθανασίου και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή 
κατά της εκλογής του για το συγκεκριμένο αξίωμα.  
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Στην ψηφοφορία που ακολούθησε ο προταθείς συγκέντρωσε την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συμβουλίου, (22ψήφους υπέρ και 4 λευκά ) οπότε 
και εκλέγεται στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημο-
τικού Συμβουλίου υποψήφιος από τη μείζονα μειοψηφία αναδείχθηκε ο κ. Κώνστας 
Ευάγγελος του Γεωργίου και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή 
κατά της εκλογής του για το συγκεκριμένο αξίωμα.  
 
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε ο προταθείς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των μελών του Συμβουλίου, (21 ψήφους υπέρ και 5 λευκά ) οπότε και εκλέ-
γεται στη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτι-
κού Συμβουλίου υποψήφιος αναδείχθηκε από την ελάσσονα μειοψηφία η Δημοτική Σύμ-
βουλος κα. Κώνστα Αγλαΐα του Παναγιώτη 
 και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής του για 
το συγκεκριμένο αξίωμα.  
 
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε η προταθείσα συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των μελών του Συμβουλίου, (25ψήφους υπέρ και 1 λευκό ) οπότε και εκλέ-
γεται στη θέση του Γραμματέα  του Δημοτικού Συμβουλίου. 

το Δημοτικό Συμβούλιο 
Μετά την παραπάνω διαδικασία  

Αποφασίζει 
 
Εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για τη 
διετία 2011– 2012, όπως παρακάτω: 
 
α. Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Τσάμος Παναγιώτης του Αθανασίου  
β. Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κώνστας Ευάγγελος του Γεωργίου   
γ. Γραμματέας η Δημοτική Σύμβουλος κα. Κώνστα Αγλαΐα του Παναγιώτη 
 
Η απόφαση πήρε αα 1 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
       Ο Προεδρεύων Δ.Σ. Τα μέλη: 

  Τώρος Αθανάσιος    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 3-1-2011     
Ο Δήμαρχος     
 
 
 
 
ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
2. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
3. Δουδέσης Δημήτριος  
4. Μπέκας Δημήτριος  
5. Αδάμ Μελέτιος  
6. Γραμματικός Μελέτιος  
7. Τσάμος Παναγιώτης  
8. Μεϊντάνης Ιωάννης  
9. Φλώρου Καλομοίρα  
10. Σαμπάνης Γεώργιος  
11. Ρόκας Περικλής 
12. Λινάρδος Ιωάννης 
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
14. Βασιλείου Μάριος  
15. Κανάκης Σπυρίδων 
16. Κριεκούκη Ιωάννα  
17. Γιάννου Γεώργιος  
18. Κυδώνης Αθανάσιος  
19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
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20. Μαρούγκα Μαρία   
21. Κώνστας Ευάγγελος  
22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
23. Κώνστα Αγλαΐα  
24. Μαρούγκας Μελέτιος  
25. Μονοχολιάς Μιχαήλ   
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. - 1- 2011 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αρ. Αποφ. 2 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Εκλογή μελών της Οικονομικής  Επιτροπής 

 
Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 2 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011  ημέρα της ε-

βδομάδας  Κυριακή  και ώρα  11.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ει-
δική συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την με  αριθμ. πρωτ. 14155/28-12-2010 
έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις 
περισσότερες ψήφους κ. Τώρου Αθανασίου , κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν 
3852/20210 (ΦΕΚ Α΄87) . 

Παρόντος και του Δημάρχου κου Δρίκου Γεωργίου , διαπιστώθηκε από τον Προ-
εδρεύοντα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό Σύμβουλο, πως υπήρχε 
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 26 μέλη και 
ονομαστικά οι:   

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 
27. Τώρος Αθανάσιος   
28. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
29. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
30. Δουδέσης Δημήτριος  
31. Μπέκας Δημήτριος  
32. Αδάμ Μελέτιος  
33. Γραμματικός Μελέτιος  
34. Τσάμος Παναγιώτης  
35. Μεϊντάνης Ιωάννης  
36. Φλώρου Καλομοίρα  
37. Σαμπάνης Γεώργιος  
38. Ρόκας Περικλής 
39. Λινάρδος Ιωάννης 
40. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

41. Βασιλείου Μάριος  
42. Κανάκης Σπυρίδων 
43. Κριεκούκη Ιωάννα  
44. Γιάννου Γεώργιος  
45. Κυδώνης Αθανάσιος  
46. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
47. Μαρούγκα Μαρία   
48. Κώνστας Ευάγγελος  
49. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
50. Κώνστα Αγλαΐα  
51. Μαρούγκας Μελέτιος  
52. Μονοχολιάς Μιχαήλ   

 
 

 
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

3. Λιώρης Αθανάσιος  
4.  
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Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς 
Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωμα-
τικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2011- 2012 στην ειδική αυτή συ-
νεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά έξι(6) τακτικά μέλη εκ των οποίων δύο 
(2) θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφί-
ας και επίσης πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων δύο ( 2) θα προέρχονται 
από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας για την αναπλή-
ρωση των τακτικών μελών που εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. 
Επεσήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 δεν μπορεί να εκλεγεί μέ-
λος της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε ό-
λους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά 
στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών 
που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν  σε 
αυτή (δύο [2] υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο [2] υποψήφιοι ως αναπληρωματικά 
μέλη) με φανερή ψηφοφορία. Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρω-
σε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της 
μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει απόλυτη 
πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα α-
κολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με σχετική πλειοψηφία 
των παρόντων της μειοψηφίας. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρό-
εδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. 
 
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά την 
ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και ανα-
πληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν, ήτοι:  
α. υποψήφιοι τακτικοί οι  
- κ. Κυδώνης Αθανάσιος 
- κα Μαρούγκα Μαρία  
β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι  
- κα  Σαββίδου- Καραμπίνη Πολυτίμη (Πόλυ)  
- κ. Μονοχολιάς Μιχαήλ  
 
Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και 
στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με μυστική ψη-
φοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για όσους υποψήφιους δεν επι-
τευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν 
με σχετική πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία να διε-
νεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους πλειο-
ψηφίας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού ή αναπλη-
ρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα  
για τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερις (4) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι 
εξής 
 Πλούμπης Κωνσταντίνος 
 Κολοβέντζος Παναγιώτης 
 Κανάκης Σπυρίδων 
 Σαμπάνης Γεώργιος  
 
για αναπληρωματικά μέλη τρεις (3)  Σύμβουλοι και  ονομαστικά  οι   εξής 
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 Δουδέσης Δημήτριος 
 Φλώρου Καλομοίρα 
 Λινάρδος Ιωάννης  
 
 
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι (6) τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτρο-
πής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε 
έξι (6) ήτοι δύο (2) της μειοψηφίας και τέσσερις (4) της πλειοψηφίας. 
 
Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθμους με τα μέλη της Οικονομικής Επιτρο-
πής. 
 
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους 
έξι (6) υποψηφίους οι τέσσερις (4) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρό-
ντων και συγκεκριμένα οι κ.κ. Πλούμπης Κωνσταντίνος, Κολοβέντζος Παναγιώτης, 
Κανάκης Σπυρίδων & Σαμπάνης Γεώργιος , οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφο-
φορία αυτή ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, απομένουν δε άλλες δύο (2) 
θέσεις τακτικών μελών για τις οποίες ακολούθησε δεύτερη ψηφοφορία για τους εναπο-
μείναντες υποψηφίους. 
 
Στη δεύτερη ψηφοφορία που ακολούθησε κάθε Δημοτικός Σύμβουλος ψήφισε μεταξύ 
των δύο (2) εναπομεινάντων υποψηφίων, μέχρι τόσους υποψηφίους όσες και οι δύο ( 2) 
κενές θέσεις. 
 
Μετά την παραπάνω ψηφοφορία διαπιστώθηκε ότι κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε 
την απόλυτη πλειοψηφία  
Απομένουν δε δύο κενές θέσεις  για πλήρωση για τις οποίες θα ακολουθήσει τρίτη ψηφο-
φορία.  
 
Μετά την τρίτη ψηφοφορία διαπιστώθηκε ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  Κυδώνης  Αθα-
νάσιος και Μαρούγκα Μαρία  εκλέγονται ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
με τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων. 
 
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Οικονο-
μικής Επιτροπής με δεδομένες τις υποψηφιότητες των δύο (2) μελών της μειοψηφίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και τριών ( 3) μελών της πλειοψηφίας, 
όπως ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω. 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα αναπληρωματικά 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  
 
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι εκλέ-
χθηκαν ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής με απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων οι Δημοτικοί Σύμβουλοι : 
 Δουδέσης Δημήτριος 
 Φλώρου Καλομοίρα 
 Λινάρδος Ιωάννης  
 κα  Σαββίδου- Καραμπίνη Πολυτίμη (Πόλυ)  
 κ. Μονοχολιάς Μιχαήλ  
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Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλε-
γέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2011- 2013 ως εξής: 
 

Τακτικά Μέλη: Αναπληρωματικά Μέλη: 
1. Πλούμπης Κωνσταντίνος 1. Δουδέσης Δημήτριος 
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 2. Φλώρου Καλομοίρα 
3. Κανάκης Σπυρίδων 3. Λινάρδος Ιωάννης  
4. Σαμπάνης Γεώργιος  4. Σαββίδου – Καραμπίνη Πολυτίμη (Πό-

λυ) 
5. Κυδώνης Αθανάσιος 5. Μονοχολιάς Μιχαήλ 
6. Μαρούγκα Μαρία   

 
 
 
Η απόφαση πήρε αα 2 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη: 

  Τσάμος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 3-1-2011     
Ο Δήμαρχος     
 
 
 
 
ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

26. Τώρος Αθανάσιος  
27. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
28. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
29. Δουδέσης Δημήτριος  
30. Μπέκας Δημήτριος  
31. Αδάμ Μελέτιος  
32. Γραμματικός Μελέτιος  
33. Μεϊντάνης Ιωάννης  
34. Φλώρου Καλομοίρα  
35. Σαμπάνης Γεώργιος  
36. Ρόκας Περικλής 
37. Λινάρδος Ιωάννης 
38. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
39. Βασιλείου Μάριος  
40. Κανάκης Σπυρίδων 
41. Κριεκούκη Ιωάννα  
42. Γιάννου Γεώργιος  
43. Κυδώνης Αθανάσιος  
44. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
45. Μαρούγκα Μαρία   
46. Κώνστας Ευάγγελος  
47. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
48. Κώνστα Αγλαΐα  
49. Μαρούγκας Μελέτιος  
50. Μονοχολιάς Μιχαήλ   
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. - 1- 2011 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αρ. Αποφ. 2 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Εκλογή μελών της Οικονομικής  Επιτροπής 

 
Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 2 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011  ημέρα της ε-

βδομάδας  Κυριακή  και ώρα  11.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ει-
δική συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την με  αριθμ. πρωτ. 14155/28-12-2010 
έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις 
περισσότερες ψήφους κ. Τώρου Αθανασίου , κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν 
3852/20210 (ΦΕΚ Α΄87) . 

Παρόντος και του Δημάρχου κου Δρίκου Γεωργίου , διαπιστώθηκε από τον Προ-
εδρεύοντα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό Σύμβουλο, πως υπήρχε 
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 26 μέλη και 
ονομαστικά οι:   

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 
53. Τώρος Αθανάσιος   
54. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
55. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
56. Δουδέσης Δημήτριος  
57. Μπέκας Δημήτριος  
58. Αδάμ Μελέτιος  
59. Γραμματικός Μελέτιος  
60. Τσάμος Παναγιώτης  
61. Μεϊντάνης Ιωάννης  
62. Φλώρου Καλομοίρα  
63. Σαμπάνης Γεώργιος  
64. Ρόκας Περικλής 
65. Λινάρδος Ιωάννης 
66. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

67. Βασιλείου Μάριος  
68. Κανάκης Σπυρίδων 
69. Κριεκούκη Ιωάννα  
70. Γιάννου Γεώργιος  
71. Κυδώνης Αθανάσιος  
72. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
73. Μαρούγκα Μαρία   
74. Κώνστας Ευάγγελος  
75. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
76. Κώνστα Αγλαΐα  
77. Μαρούγκας Μελέτιος  
78. Μονοχολιάς Μιχαήλ   

 
 

 
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

5. Λιώρης Αθανάσιος  
6.  
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Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς 
Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωμα-
τικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2011- 2012 στην ειδική αυτή συ-
νεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά έξι(6) τακτικά μέλη εκ των οποίων δύο 
(2) θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφί-
ας και επίσης πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων δύο ( 2) θα προέρχονται 
από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας για την αναπλή-
ρωση των τακτικών μελών που εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. 
Επεσήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 δεν μπορεί να εκλεγεί μέ-
λος της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε ό-
λους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά 
στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών 
που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν  σε 
αυτή (δύο [2] υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο [2] υποψήφιοι ως αναπληρωματικά 
μέλη) με φανερή ψηφοφορία. Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρω-
σε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της 
μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει απόλυτη 
πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα α-
κολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με σχετική πλειοψηφία 
των παρόντων της μειοψηφίας. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρό-
εδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. 
 
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά την 
ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και ανα-
πληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν, ήτοι:  
α. υποψήφιοι τακτικοί οι  
- κ. Κυδώνης Αθανάσιος 
- κα Μαρούγκα Μαρία  
β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι  
- κα  Σαββίδου- Καραμπίνη Πολυτίμη (Πόλυ)  
- κ. Μονοχολιάς Μιχαήλ  
 
Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και 
στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με μυστική ψη-
φοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για όσους υποψήφιους δεν επι-
τευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν 
με σχετική πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία να διε-
νεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους πλειο-
ψηφίας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού ή αναπλη-
ρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα  
για τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερις (4) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι 
εξής 
 Πλούμπης Κωνσταντίνος 
 Κολοβέντζος Παναγιώτης 
 Κανάκης Σπυρίδων 
 Σαμπάνης Γεώργιος  
 
για αναπληρωματικά μέλη τρεις (3)  Σύμβουλοι και  ονομαστικά  οι   εξής 
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 Δουδέσης Δημήτριος 
 Φλώρου Καλομοίρα 
 Λινάρδος Ιωάννης  
 
 
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι (6) τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτρο-
πής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε 
έξι (6) ήτοι δύο (2) της μειοψηφίας και τέσσερις (4) της πλειοψηφίας. 
 

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθμους με τα μέλη της Οικονομικής Επιτρο-
πής. 
 

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους 
έξι (6) υποψηφίους οι τέσσερις (4) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρό-
ντων και συγκεκριμένα οι κ.κ. Πλούμπης Κωνσταντίνος (22 ψήφοι)  Κολοβέντζος Πα-
ναγιώτης (22 ψήφοι)  , Κανάκης Σπυρίδων (22 ψήφοι)  & Σαμπάνης Γεώργιος (22 
ψήφοι)  , οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Οικο-
νομικής Επιτροπής, απομένουν δε άλλες δύο (2) θέσεις τακτικών μελών για τις οποίες 
ακολούθησε δεύτερη ψηφοφορία για τους εναπομείναντες υποψηφίους. 
 
Στη δεύτερη ψηφοφορία που ακολούθησε κάθε Δημοτικός Σύμβουλος ψήφισε μεταξύ 
των δύο (2) εναπομεινάντων υποψηφίων, μέχρι τόσους υποψηφίους όσες και οι δύο ( 2) 
κενές θέσεις. 
 
Μετά την παραπάνω ψηφοφορία διαπιστώθηκε ότι κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε 
την απόλυτη πλειοψηφία Κυδώνης  Αθανάσιος (10 ψήφοι ) Μαρούγκα Μαρία  (10 ψή-
φοι ) 
Απομένουν δε δύο κενές θέσεις  για πλήρωση για τις οποίες θα ακολουθήσει τρίτη ψηφο-
φορία.  
 
Μετά την τρίτη ψηφοφορία διαπιστώθηκε ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  Κυδώνης  Αθα-
νάσιος (10 ψήφοι ) και Μαρούγκα Μαρία  (10 ψήφοι ) εκλέγονται ως τακτικά μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής με τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων Δημοτικών Συμβού-
λων. 
Βρέθηκαν 4 λευκά ψηφοδέλτια  
 
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Οικονο-
μικής Επιτροπής με δεδομένες τις υποψηφιότητες των δύο (2) μελών της μειοψηφίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και τριών ( 3) μελών της πλειοψηφίας, 
όπως ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω. 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα αναπληρωματικά 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  
 
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι εκλέ-
χθηκαν ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής με απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων οι Δημοτικοί Σύμβουλοι : 
 Δουδέσης Δημήτριος (22 ψήφοι)   
 Φλώρου Καλομοίρα (21 ψήφοι)   
 Λινάρδος Ιωάννης (22 ψήφοι)   
 κα  Σαββίδου- Καραμπίνη Πολυτίμη (Πόλυ) (14 ψήφοι)   
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 κ. Μονοχολιάς Μιχαήλ (18 ψήφοι)   
 
Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλε-
γέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2011- 2013 ως εξής: 
 

Τακτικά Μέλη: Αναπληρωματικά Μέλη: 
7. Πλούμπης Κωνσταντίνος 6. Δουδέσης Δημήτριος 
8. Κολοβέντζος Παναγιώτης 7. Φλώρου Καλομοίρα 
9. Κανάκης Σπυρίδων 8. Λινάρδος Ιωάννης  
10. Σαμπάνης Γεώργιος  9. Σαββίδου – Καραμπίνη Πολυτίμη (Πό-

λυ) 
11. Κυδώνης Αθανάσιος 10. Μονοχολιάς Μιχαήλ 
12. Μαρούγκα Μαρία   

 
 
Η απόφαση πήρε αα 2 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη: 

  Τσάμος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 3-1-2011     
Ο Δήμαρχος     
 
 
 
 
ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

51. Τώρος Αθανάσιος  
52. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
53. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
54. Δουδέσης Δημήτριος  
55. Μπέκας Δημήτριος  
56. Αδάμ Μελέτιος  
57. Γραμματικός Μελέτιος  
58. Μεϊντάνης Ιωάννης  
59. Φλώρου Καλομοίρα  
60. Σαμπάνης Γεώργιος  
61. Ρόκας Περικλής 
62. Λινάρδος Ιωάννης 
63. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
64. Βασιλείου Μάριος  
65. Κανάκης Σπυρίδων 
66. Κριεκούκη Ιωάννα  
67. Γιάννου Γεώργιος  
68. Κυδώνης Αθανάσιος  
69. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
70. Μαρούγκα Μαρία   
71. Κώνστας Ευάγγελος  
72. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
73. Κώνστα Αγλαΐα  
74. Μαρούγκας Μελέτιος  
75. Μονοχολιάς Μιχαήλ   
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. - 1- 2011 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αρ. Αποφ. 3 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 2 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011  ημέρα της ε-

βδομάδας  Κυριακή  και ώρα  11.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ει-
δική συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την με  αριθμ. πρωτ. 14155/28-12-2010 
έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις 
περισσότερες ψήφους κ. Τώρου Αθανασίου , κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν 
3852/20210 (ΦΕΚ Α΄87) . 

Παρόντος και του Δημάρχου κου Δρίκου Γεωργίου , διαπιστώθηκε από τον Προ-
εδρεύοντα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό Σύμβουλο, πως υπήρχε 
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 26 μέλη και 
ονομαστικά οι:   

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 
79. Τώρος Αθανάσιος   
80. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
81. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
82. Δουδέσης Δημήτριος  
83. Μπέκας Δημήτριος  
84. Αδάμ Μελέτιος  
85. Γραμματικός Μελέτιος  
86. Τσάμος Παναγιώτης  
87. Μεϊντάνης Ιωάννης  
88. Φλώρου Καλομοίρα  
89. Σαμπάνης Γεώργιος  
90. Ρόκας Περικλής 
91. Λινάρδος Ιωάννης 
92. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

93. Βασιλείου Μάριος  
94. Κανάκης Σπυρίδων 
95. Κριεκούκη Ιωάννα  
96. Γιάννου Γεώργιος  
97. Κυδώνης Αθανάσιος  
98. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
99. Μαρούγκα Μαρία   
100. Κώνστας Ευάγγελος  
101. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
102. Κώνστα Αγλαΐα  
103. Μαρούγκας Μελέτιος  
104. Μονοχολιάς Μιχαήλ   

 
 

 
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

7. Λιώρης Αθανάσιος  
8.  
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Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς 
Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωμα-
τικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διετία 2011- 2012 στην ειδική αυτή 
συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά έξι  (6) τακτικά μέλη εκ των οποίων 
δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειο-
ψηφίας και επίσης πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων δύο ( 2) θα προέρχο-
νται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας για την ανα-
πλήρωση των τακτικών μελών που εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλί-
ου. Επεσήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 δεν μπορεί να εκλεγεί 
μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε 
όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά 
στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών 
που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν  σε 
αυτή (δύο [2] υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο [2] υποψήφιοι ως αναπληρωματικά 
μέλη) με φανερή ψηφοφορία. Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρω-
σε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της 
μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει απόλυτη 
πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα α-
κολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με σχετική πλειοψηφία 
των παρόντων της μειοψηφίας. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρό-
εδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. 
 
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά την 
ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και ανα-
πληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που εκλέχθηκαν, ήτοι:  
 
α. υποψήφιοι τακτικοί οι  
 Σαββίδου – Καραμπίνη Πολυτίμη (Πόλυ) 
 Γιάννου Γεώργιος 
β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι  
 Μαρούγκα Μαρία 
 Μαρούγκας Μελέτιος 
 
Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και 
στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με μυστική 
ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για όσους υποψήφιους δεν 
επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλε-
γούν με σχετική πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία να 
διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους πλει-
οψηφίας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού ή αναπλη-
ρωματικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα  
για τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τέσσερις (4) Σύμβουλοι και ονομαστικά 
οι εξής 
 Μεϊντάνης Ιωάννης 
 Μπέκας Δημήτριος 
 Αδάμ Μελέτιος 
 Παπακωνσταντίνου Αγγελική  
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για αναπληρωματικά μέλη τρεις (3)  Σύμβουλοι και  ονομαστικά  οι   εξής 
 Τώρος Αθανάσιος 
 Ρόκας Περικλής 
 Γραμματικός Μελέτιος  
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι (6) τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν 
σε έξι (6) ήτοι δύο (2) της μειοψηφίας και τέσσερις (4) της πλειοψηφίας. 
 
Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθμους με τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής. 
 
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους 
έξι (6) υποψηφίους οι πέντε  (5) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
και συγκεκριμένα οι κ.κ. Μεϊντάνης Ιωάννης, Μπέκας Δημήτριος, Αδάμ Μελέτιος , 
Παπακωνσταντίνου Αγγελική, Γιάννου Γεώργιος , οι οποίοι και εκλέγονται από την 
ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , απομένει δε άλλη μία 
(1) θέση τακτικού μέλους  για την οποία ακολούθησε δεύτερη ψηφοφορία για την εναπο-
μείναντα υποψήφια . 
 
Στη δεύτερη ψηφοφορία που ακολούθησε  διαπιστώθηκε ότι ο υποψήφιος δεν συγκέ-
ντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία  
Απομένει μία  κενή θέση  για την πλήρωση της  οποίας θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφο-
φορία.  
 
Μετά την τρίτη ψηφοφορία διαπιστώθηκε ότι η Δημοτική Σύμβουλος  Σαββίδου – Κα-
ραμπίνη Πολυτίμη (Πόλυ) εκλέγεται ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
με τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων. 
 
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής με δεδομένες τις υποψηφιότητες των δύο (2) μελών της μειοψηφίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και τριών ( 3) μελών της πλειοψηφίας, 
όπως ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω. 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα αναπληρωματικά 
μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
 
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους 
πέντε  (5) υποψηφίους οι τέσσερις (4) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρό-
ντων και συγκεκριμένα οι κ.κ. Τώρος Αθανάσιος, Ρόκας Περικλής , Γραμματικός Με-
λέτιος και Μαρούγκας Μελέτιος οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως 
αναπληρωματικά μέλη  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , απομένει δε άλλη μία  (1) θέση 
αναπληρωματικού μέλους για την  οποία ακολούθησε δεύτερη ψηφοφορία για την ενα-
πομείναντα υποψήφια . 
 
Στη δεύτερη ψηφοφορία που ακολούθησε  διαπιστώθηκε ότι η υποψήφια δεν συγκέντρω-
σε την απόλυτη πλειοψηφία  
Απομένει  δε μία  κενή θέση  για πλήρωση, για την οποία θα ακολουθήσει τρίτη ψηφοφο-
ρία.  
 
Μετά την τρίτη ψηφοφορία διαπιστώθηκε ότι η Δημοτική Σύμβουλος  Μαρούγκα Μα-
ρία  εκλέγεται ως αναπληρωματικό μέλος  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  με τη σχετική 
πλειοψηφία των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων. 
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Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλε-
γέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διετία 2011- 2013 ως εξής: 
 

Τακτικά Μέλη: Αναπληρωματικά Μέλη: 
1. Μεϊντάνης Ιωάννης 11. Τώρος Αθανάσιος 
2. Μπέκας Δημήτριος 12. Ρόκας Περικλής 
3. Αδάμ Μελέτιος  13. Γραμματικός Μελέτιος 
4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 14. Μαρούγκα Μαρία 
5. Σαββίδου – Καραμπίνη Πολυτίμη (Πόλυ) 15. Μαρούγκας Μελέτιος 
6. Γιάννου Γεώργιος   
 
Η απόφαση πήρε αα 3 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη: 

  Τσάμος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 3-1-2011     
Ο Δήμαρχος     
 
 
 
 
ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

76. Τώρος Αθανάσιος  
77. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
78. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
79. Δουδέσης Δημήτριος  
80. Μπέκας Δημήτριος  
81. Αδάμ Μελέτιος  
82. Γραμματικός Μελέτιος  
83. Μεϊντάνης Ιωάννης  
84. Φλώρου Καλομοίρα  
85. Σαμπάνης Γεώργιος  
86. Ρόκας Περικλής 
87. Λινάρδος Ιωάννης 
88. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
89. Βασιλείου Μάριος  
90. Κανάκης Σπυρίδων 
91. Κριεκούκη Ιωάννα  
92. Γιάννου Γεώργιος  
93. Κυδώνης Αθανάσιος  
94. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
95. Μαρούγκα Μαρία   
96. Κώνστας Ευάγγελος  
97. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
98. Κώνστα Αγλαΐα  
99. Μαρούγκας Μελέτιος  
100. Μονοχολιάς Μιχαήλ   
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. - 1- 2011 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
 

Αρ. Αποφ. 3 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 2 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011  ημέρα της ε-

βδομάδας  Κυριακή  και ώρα  11.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ει-
δική συνεδρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας ,  ύστερα από την με  αριθμ. πρωτ. 14155/28-12-2010 
έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις 
περισσότερες ψήφους κ. Τώρου Αθανασίου , κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν 
3852/20210 (ΦΕΚ Α΄87) . 

Παρόντος και του Δημάρχου κου Δρίκου Γεωργίου , διαπιστώθηκε από τον Προ-
εδρεύοντα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό Σύμβουλο, πως υπήρχε 
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 26 μέλη και 
ονομαστικά οι:   

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 
105. Τώρος Αθανάσιος   
106. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
107. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
108. Δουδέσης Δημήτριος  
109. Μπέκας Δημήτριος  
110. Αδάμ Μελέτιος  
111. Γραμματικός Μελέτιος  
112. Τσάμος Παναγιώτης  
113. Μεϊντάνης Ιωάννης  
114. Φλώρου Καλομοίρα  
115. Σαμπάνης Γεώργιος  
116. Ρόκας Περικλής 
117. Λινάρδος Ιωάννης 
118. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
119. Βασιλείου Μάριος  
120. Κανάκης Σπυρίδων 
121. Κριεκούκη Ιωάννα  
122. Γιάννου Γεώργιος  
123. Κυδώνης Αθανάσιος  
124. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
125. Μαρούγκα Μαρία   

126. Κώνστας Ευάγγελος  
127. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
128. Κώνστα Αγλαΐα  
129. Μαρούγκας Μελέτιος  
130. Μονοχολιάς Μιχαήλ   
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Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 
9. Λιώρης Αθανάσιος  
10.  
 
 
Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κάλεσε 
το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής για τη διετία 2011- 2012 στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά έξι  (6) τακτικά μέλη εκ των οποίων δύο (2) 
θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας και επί-
σης πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων δύο ( 2) θα προέρχονται από το σύνολο των 
μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας για την αναπλήρωση των τακτικών μελών 
που εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Επεσήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.3852/2010 δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατά-
ξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτι-
κών και αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψη-
φίας και που αναλογούν  σε αυτή (δύο [2] υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο [2] υποψήφιοι ως 
αναπληρωματικά μέλη) με φανερή ψηφοφορία. Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως 
ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της 
μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλει-
οψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει 
και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με σχετική πλειοψηφία των παρόντων της 
μειοψηφίας. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ε-
νεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. 
 
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά την ολο-
κλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωμα-
τικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που εκλέχθηκαν, ήτοι:  
 
α. υποψήφιοι τακτικοί οι  
 Σαββίδου – Καραμπίνη Πολυτίμη (Πόλυ) 
 Γιάννου Γεώργιος 
β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι  
 Μαρούγκα Μαρία 
 Μαρούγκας Μελέτιος 
 
Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και στη συ-
νέχεια των αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με μυστική ψηφοφορία και 
με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για όσους υποψήφιους δεν επιτευχθεί, να ακολουθή-
σει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία και σε 
περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία να διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. 
Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους πλειοψηφίας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότη-
τα για το αξίωμα του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα  
για τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τέσσερις (4) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι ε-
ξής 
 Μεϊντάνης Ιωάννης 
 Μπέκας Δημήτριος 
 Αδάμ Μελέτιος 
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Τακτικά Μέλη: 

 Παπακωνσταντίνου Αγγελική  
 
για αναπληρωματικά μέλη τρεις (3)  Σύμβουλοι και  ονομαστικά  οι   εξής 
 Τώρος Αθανάσιος 
 Ρόκας Περικλής 
 Γραμματικός Μελέτιος  
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι (6) τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε έξι (6) ήτοι 
δύο (2) της μειοψηφίας και τέσσερις (4) της πλειοψηφίας. 
 

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθμους με τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους έξι (6) 
υποψηφίους οι πέντε  (5) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκρι-
μένα οι κ.κ. Μεϊντάνης Ιωάννης (23 ψήφοι)  , Μπέκας Δημήτριος(23 ψήφοι)  , Αδάμ Μελέτι-
ος (23 ψήφοι)  , Παπακωνσταντίνου Αγγελική(23 ψήφοι)  , Γιάννου Γεώργιος (14 ψήφοι)  , οι 
οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής , απομένει δε άλλη μία (1) θέση τακτικού μέλους  για την οποία ακολούθησε δεύτερη ψη-
φοφορία για την εναπομείναντα υποψήφια . 
 

Στη δεύτερη ψηφοφορία που ακολούθησε  διαπιστώθηκε ότι η υποψήφια Σαββίδου – Καρα-
μπίνη Πολυτίμη (Πόλυ)  δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία (12 ψήφοι)   
Απομένει μία  κενή θέση  για την πλήρωση της  οποίας θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία.  
 

Μετά την τρίτη ψηφοφορία διαπιστώθηκε ότι η Δημοτική Σύμβουλος  Σαββίδου – Καραμπίνη 
Πολυτίμη (Πόλυ) (12 ψήφοι)   εκλέγεται ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  με 
τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων. 
Βρέθηκαν 3 λευκά ψηφοδέλτια  
 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής με δεδομένες τις υποψηφιότητες των δύο (2) μελών της μειοψηφίας, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που έχει προηγηθεί και τριών ( 3) μελών της πλειοψηφίας, όπως ονομαστικά αναφέ-
ρονται παραπάνω. 
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα αναπληρωματικά μέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
 

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους πέντε  
(5) υποψηφίους οι τέσσερις (4) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συ-
γκεκριμένα οι κ.κ. Τώρος Αθανάσιος (22 ψήφοι ), Ρόκας Περικλής (22 ψήφοι ),, Γραμματι-
κός Μελέτιος(21 ψήφοι ),  και Μαρούγκας Μελέτιος(18 ψήφοι ),  οι οποίοι και εκλέγονται 
από την ψηφοφορία αυτή ως αναπληρωματικά μέλη  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , απομένει 
δε άλλη μία  (1) θέση αναπληρωματικού μέλους για την  οποία ακολούθησε δεύτερη ψηφοφορία 
για την εναπομείναντα υποψήφια . 
 

Στη δεύτερη ψηφοφορία που ακολούθησε  διαπιστώθηκε ότι η υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος  
Μαρούγκα Μαρία δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία (12 ψήφοι) 
Απομένει  δε μία  κενή θέση  για πλήρωση, για την οποία θα ακολουθήσει τρίτη ψηφοφορία.  
 

Μετά την τρίτη ψηφοφορία διαπιστώθηκε ότι η Δημοτική Σύμβουλος  Μαρούγκα Μαρία  ε-
κλέγεται ως αναπληρωματικό μέλος  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (12 ψήφοι) με τη σχετική 
πλειοψηφία των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων. 
Βρέθηκαν 2 λευκά ψηφοδέλτια  
 

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων 
μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διετία 2011- 2013 ως εξής: 
 

Αναπληρωματικά Μέλη: 
7. Μεϊντάνης Ιωάννης 16. Τώρος Αθανάσιος 
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8. Μπέκας Δημήτριος 17. Ρόκας Περικλής 
9. Αδάμ Μελέτιος  18. Γραμματικός Μελέτιος 
10. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 19. Μαρούγκα Μαρία 
11. Σαββίδου – Καραμπίνη Πολυτίμη (Πό-

λυ) 
20. Μαρούγκας Μελέτιος 

12. Γιάννου Γεώργιος   
 
Η απόφαση πήρε αα 3 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη: 

  Τσάμος Παναγιώτης    
 
Πιστό Αντίγραφο    
Μάνδρα 3-1-2011     
Ο Δήμαρχος     
 
 
 
 
ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

101. Τώρος Αθανάσιος  
102. Κολοβέντζος Παναγιώτης  
103. Πλούμπης Κωνσταντίνος  
104. Δουδέσης Δημήτριος  
105. Μπέκας Δημήτριος  
106. Αδάμ Μελέτιος  
107. Γραμματικός Μελέτιος  
108. Μεϊντάνης Ιωάννης  
109. Φλώρου Καλομοίρα  
110. Σαμπάνης Γεώργιος  
111. Ρόκας Περικλής 
112. Λινάρδος Ιωάννης 
113. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
114. Βασιλείου Μάριος  
115. Κανάκης Σπυρίδων 
116. Κριεκούκη Ιωάννα  
117. Γιάννου Γεώργιος  
118. Κυδώνης Αθανάσιος  
119. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη   
120. Μαρούγκα Μαρία   
121. Κώνστας Ευάγγελος  
122. Πανωλιάσκος Αθανάσιος    
123. Κώνστα Αγλαΐα  
124. Μαρούγκας Μελέτιος  
125. Μονοχολιάς Μιχαήλ   
 

 
 
 


