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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 28/2014 

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ.248 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εκλογή των µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 

Στη Μάνδρα  ,σήµερα στις 28 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2014  ηµέρα της 

εβδοµάδας  Κυριακή  και ώρα  21:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε 

συνεδρίαση δηµόσια στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Μάνδρας,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 28944/26.12.2014    έγγραφη 

πρόσκληση του Προεδρεύοντος ∆ηµοτικού Συµβούλου , η οποία γνωστοποιήθηκε στα µέλη 

σύµφωνα  µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 26 

παραβρέθηκαν  24 δηλαδή: 

 

Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
 

1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

2 Ρόκας Περικλής 

3 ∆ούκας Αναστάσιος 

4 Λιώρης Γεώργιος 

5 Κανάκης Χαράλαµπος 

6 Κανάκης Γεώργιος 

7 Μουρίκης Ευάγγελος 

8 Αδάµ Ιωάννα  

9 Γρίβας Ιωάννης  

10 Τσαντίλας Γεώργιος 

11 Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 

12 Γκιόκας Ιωάννης 

13 Κώνστα Ελένη 

14 Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 

15 Κώνστας Ευάγγελος 

16 Παπακωνσταντής Μελέτιος 

17 Κολοβέντζος Παναγιώτης 

18 Αδάµ Μελέτιος 

19 Σαµπάνης Γεώργιος 

20 Τώρος Αθανάσιος 

21 Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

22 Κώνστα Αγλαια 

23 ∆ουδέσης ∆ηµήτριος 

24 Θεοδώρου Χαράλαµπος 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 
1 ∆ρίκος Γεώργιος 

2 Κανάκης Κωνσταντίνος 
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Η Προεδρεύουσα ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Παπακωνσταντίνου Αγγελική ενηµέρωσε τα µέλη 

του δηµοτικού συµβουλίου ότι ο κος Γκιόκας Ιωάννης του Σωτηρίου δεν έχει ορκιστεί µέχρι και 

σήµερα 28.12.2014 ηµέρα που πραγµατοποιείται η συνεδρίαση και έθεσε υπόψη των µελών του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου την παρ.8 του άρθρου 55 του Ν. 3852/2010 σύµφωνα µε την οποία τα 

δηµοτικά συµβούλια  λειτουργούν νόµιµα, έστω και µε ελλιπή σύνθεση που δεν µπορεί πάντως 

να είναι κατώτερη από τον αριθµό των µελών που απαιτείται για την απαρτία, σε όλες τις 

περιπτώσεις όπου µέλη δηµοτικού συµβουλίου αποποιηθούν την εκλογή τους, παραιτηθούν, 

αποβιώσουν, εκπέσουν ή τεθούν σε αργία ή αν οι έδρες µείνουν κενές για οποιονδήποτε άλλο 

λόγο και µέχρι οι κενές θέσεις να συµπληρωθούν µε αναπλήρωση ή µε εκλογές ή µε τη λήξη του 

χρόνου της αργίας.  Αµέσως µετά αφού  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  κάλεσε τα µέλη 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να προβούν στην εκλογή του Προεδρείου σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 και την µε αριθµ. πρωτ. 30565/6.8.2014 εγκύκλιο 43 του 

Τµήµατος Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. της ∆/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ 

της Γεν. ∆/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ)  

 

 

Στη συνεδρίαση αυτή, 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 

προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας.  

 

Στη συνέχεια κάλεσε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν.3852/2010, τον πλειοψηφήσαντα 

συνδυασµό να εκλέξει, µεταξύ των µελών του και µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 

µελών του, τον υποψήφιο για το αξίωµα του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αν δεν 

επιτευχθεί η εκλογή µε την απόλυτη πλειοψηφία, να επαναληφθεί η ψηφοφορία για δεύτερη 

φορά και αν πάλι δεν επιτευχθεί η εκλογή µε την απόλυτη πλειοψηφία ή υπάρξει ισοψηφία να 

γίνει τρίτη ψηφοφορία µεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων, προκειµένου να εκλεγεί ο 

υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση την οποία διενεργεί ο Προεδρεύων ∆ηµοτικός σύµβουλος. 

 

 

Κατά τον ίδιο τρόπο και µε την ίδια διαδικασία κάλεσε τους συµβούλους της µείζονος 

µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωµα του 
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Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και το σύνολο των συµβούλων των λοιπών 

δηµοτικών παρατάξεων της µειοψηφίας να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωµα του 

γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

 

∆ιευκρίνισε ότι σε περίπτωση που η µείζονα µειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο αντιπρόεδρο ή 

η ελάσσονα µειοψηφία δεν υποδείξει γραµµατέα, αυτοί υποδεικνύονται από την ελάσσονα ή τη 

µείζονα µειοψηφία αντίστοιχα και σε διαφορετική περίπτωση από την πλειοψηφία. 

 

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους συµβούλους των παρατάξεων της πλειοψηφίας 

και της µειοψηφίας και µετά την ολοκλήρωση της ο προεδρεύων σύµβουλος ανακοίνωσε τα 

ονόµατα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι: 

Υποψήφιος Πρόεδρος ο κος  Λιώρης Γεώργιος ο οποίος έλαβε 16 ψήφους από τους 16 

ψηφισθέντες επιτυγχάνοντας την απόλυτη πλειοψηφία, υποψήφιος αντιπρόεδρος ο κος 

Σαµπάνης Γεώργιος, ο οποίος έλαβε 4 ψήφους από τους 4 ψηφίσαντες επιτυγχάνοντας την 

απόλυτη πλειοψηφία  και ενηµέρωσε ότι για τη θέση του Γραµµατέα δεν αναδείχθηκε 

υποψήφιος από τις παρατάξεις της µειοψηφίας και µε δεδοµένο ότι η παράταξη της µείζονος 

αντιπολίτευσης ανέδειξε υποψήφιο για το αξίωµα του Αντιπροέδρου κάλεσε την παράταξη της 

πλειοψηφίας να προτείνει υποψήφιο για το αξίωµα του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

Από την παράταξη της πλειοψηφίας για το αξίωµα του Γραµµατέα αναδείχθηκε η κα Αδάµ 

Ιωάννα η οποία έλαβε 16 ψήφους από τους 16 ψηφισθέντες επιτυγχάνοντας την απόλυτη 

πλειοψηφία. 

 

 Στη συνέχεια η προεδρεύουσα σύµβουλος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προβεί στην 

εκλογή των µελών του Προεδρείου µε µυστική ψηφοφορία και µε την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να 

ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειµένου να εκλεγούν µε πλειοψηφία των 

παρόντων µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε 

ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. 

Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συµβούλους να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταµετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα 

Σύµβουλο, 22 ψήφοι υπέρ, 1 κατά και 1 «λευκό» για τον υποψήφιο Πρόεδρο κο Γεώργιο Λιώρη 

, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Ακολούθως, µετά την αποσφράγιση των φακέλων καταµετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα 

Σύµβουλο, 16 ψήφοι υπέρ, 5 κατά,  και 3 «άκυρο»  για τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο κο Σαµπάνη 

Γεώργιο, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού 
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Συµβουλίου. Τέλος, µετά την αποσφράγιση των φακέλων καταµετρήθηκαν από τον 

προεδρεύοντα Σύµβουλο, 22 ψήφοι «υπέρ» και 2 «κατά» για την υποψήφια Γραµµατέα κα Αδάµ 

Ιωάννα που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Μετά την παραπάνω διαδικασία  

Αποφασίζει 

Εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη περίοδο  

28.12.2014 µέχρι 5.3.2017 , όπως παρακάτω: 

α. Πρόεδρος ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Λιώρης Γεώργιος του Νικολάου  

β. Αντιπρόεδρος ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σαµπάνης Γεώργιος του Χρήστου  

γ. Γραµµατέας η ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αδάµ Ιωάννα του Γεωργίου 

Η απόφαση πήρε αα 248 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 
       Η Προεδρεύουσα ∆ηµοτική  

             Σύµβουλος 

Τα µέλη: 

 Παπακωνσταντίνου Αγγελική   

 

Πιστό Αντίγραφο    

Μάνδρα 29-12-2014     

Η ∆ήµαρχος     

 

 

 

 

 ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 

1. Ρόκας Περικλής 

2. ∆ούκας Αναστάσιος 

3. Λιώρης Γεώργιος 

4. Κανάκης Χαράλαµπος 

5. Κανάκης Γεώργιος 

6. Μουρίκης Ευάγγελος 

7. Αδάµ Ιωάννα 

8. Γρίβας Ιωάννης 

9. Τσαντίλας Γεώργιος 

10. Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 

11. Γκιόκας Ιωάννης 

12. Κώνστα Ελένη 

13. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 

14. Κώνστας Ευάγγελος 

15. Παπακωνσταντής Μελέτιος 

16. Κολοβέντζος Παναγιώτης 

17. Αδάµ Μελέτιος 

18. Σαµπάνης Γεώργιος 

19. Τώρος Αθανάσιος 

20. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

21. Κώνστα Αγλαια 

22. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος 

23. Θεοδώρου Χαράλαµπος 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 28/2014 

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ.249 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εκλογή των µελών Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Μάνδρας-

Ειδυλλίας 
Στη Μάνδρα  ,σήµερα στις 28 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2014  ηµέρα της 

εβδοµάδας  Κυριακή  και ώρα  21:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε 

συνεδρίαση δηµόσια στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Μάνδρας,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 28944/26.12.2014    έγγραφη 

πρόσκληση του Προεδρεύοντος ∆ηµοτικού Συµβούλου , η οποία γνωστοποιήθηκε στα µέλη 

σύµφωνα  µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 26 

παραβρέθηκαν  24 δηλαδή: 

 

Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
 

1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

2 Ρόκας Περικλής 

3 ∆ούκας Αναστάσιος 

4 Λιώρης Γεώργιος 

5 Κανάκης Χαράλαµπος 

6 Κανάκης Γεώργιος 

7 Μουρίκης Ευάγγελος 

8 Αδάµ Ιωάννα  

9 Γρίβας Ιωάννης  

10 Τσαντίλας Γεώργιος 

11 Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 

12 Γκιόκας Ιωάννης 

13 Κώνστα Ελένη 

14 Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 

15 Κώνστας Ευάγγελος 

16 Παπακωνσταντής Μελέτιος 

17 Κολοβέντζος Παναγιώτης 

18 Αδάµ Μελέτιος 

19 Σαµπάνης Γεώργιος 

20 Τώρος Αθανάσιος 

21 Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

22 Κώνστα Αγλαια 

23 ∆ουδέσης ∆ηµήτριος 

24 Θεοδώρου Χαράλαµπος 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 
1 ∆ρίκος Γεώργιος 

2 Κανάκης Κωνσταντίνος 
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Μετά την εκλογή του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος  

ενηµέρωσε τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου ότι ο κος Γκιόκας Ιωάννης του Σωτηρίου δεν 

έχει ορκιστεί µέχρι και σήµερα 28.12.2014 ηµέρα που πραγµατοποιείται η συνεδρίαση και έθεσε 

υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την παρ.8 του άρθρου 55 του Ν. 3852/2010 

σύµφωνα µε την οποία τα δηµοτικά συµβούλια  λειτουργούν νόµιµα, έστω και µε ελλιπή 

σύνθεση που δεν µπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθµό των µελών που απαιτείται 

για την απαρτία, σε όλες τις περιπτώσεις όπου µέλη δηµοτικού συµβουλίου αποποιηθούν την 

εκλογή τους, παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν ή τεθούν σε αργία ή αν οι έδρες µείνουν 

κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο και µέχρι οι κενές θέσεις να συµπληρωθούν µε αναπλήρωση 

ή µε εκλογές ή µε τη λήξη του χρόνου της αργίας.  Aµέσως µετά κάλεσε το Συµβούλιο να 

προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής για 

τη θητεία από 28.12.2014 έως 5.3.2017 στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και την µε αριθµ. πρωτ. 30565/6.8.2014 εγκύκλιο 

του Υπουργείο Εσωτερικών (Α∆Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ)  

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 επίσης 

πέντε (5) αναπληρωµατικά µέλη, εκ των οποίων δύο ( 2) θα προέρχονται από το σύνολο των 

µελών των δηµοτικών παρατάξεων της µειοψηφίας . Επεσήµανε δε, ότι σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν.3852/2010 δεν µπορεί να εκλεγεί µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής ο πρόεδρος 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και κάλεσε όλους τους Συµβούλους των ∆ηµοτικών 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 

ενηµέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 

µελών των παρατάξεων της µειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν 

συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία 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 ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. 

 

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συµβούλου της µειοψηφίας και µετά την 

ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόµατα των υποψηφίων τακτικών και 

αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν επιτυγχάνοντας την 

απόλυτη πλειοψηφία σε σύνολο 8 µελών της µειοψηφίας ήτοι:  

α. υποψήφιοι τακτικοί οι  

- Αδάµ Μελέτιος               8      ψήφοι  

- ∆ουδέσης ∆ηµήτριος             8 »    

  

β. υποψήφιοι αναπληρωµατικοί οι  

- Σαµπάνης Γεώργιος                          8 ψήφοι 

- Θεοδώρου Χαράλαµπος             8 ψήφοι 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών 

και στη συνέχεια των αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής µε µυστική 

ψηφοφορία και µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και για όσους υποψηφίους δεν 

επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειµένου να εκλεγούν µε 

σχετική πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα 

διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συµβούλους της 

πλειοψηφίας που επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωµα του τακτικού ή 

αναπληρωµατικού µέλους της Οικονοµικής Επιτροπής. 
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Από τους Συµβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα για τακτικά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής τέσσερις (4) Σύµβουλοι και ονοµαστικά η κα Παπακωνσταντίνου 

Αγγελική , η κα Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη , ο κος Ρόκας Περικλής και η κα 

Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα και για αναπληρωµατικά µέλη τρεις (3) Σύµβουλοι και 

ονοµαστικά ο κος Κανάκης Γεώργιος , ο κος Κανάκης Χαράλαµπος  και η κα Αδάµ Ιωάννα 

 

 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι (6) τακτικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής 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 σε ανώτατο αριθµό ισάριθµους µε τα µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους έξι (6) 

υποψηφίους και οι έξι  συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριµένα 

έλαβαν: 

• Παπακωνσταντίνου Αγγελική                         19  ψήφους 

• Παπακωνσταντίνου- Ρουµελιώτη Ελένη  22 » 

• Ρόκας Περικλής                                       19 »  

• Νερούτσου- Λιάσκου Αλέξανδρα              17 »  

• Αδάµ Μελέτιος                                      18 » 

• ∆ουδέσης ∆ηµήτριος                                        18 » 

 

και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (5) αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής 

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 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ψήφισαν σε ανώτατο αριθµό τόσους υποψηφίους όσους και τα 

αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής  

 

Μετά το πέρας της αναφερόµενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι εκλέχθηκαν 

ως αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων οι 

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι : 

• Κανάκης Γεώργιος                          20  ψήφους 

• Αδάµ Ιωάννα                                    22 » 

• Κανάκης Χαράλαµπος                        20 » 

• Σαµπάνης Γεώργιος                            14 » 

• Θεοδώρου Χαράλαµπος              15 » 

 

 

Ο Πρόεδρος διαπιστώνοντας την ισοψηφία ανάµεσα  στους δύο εκλεγέντες ως αναπληρωµατικά 

µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τον κο Κανάκη Γεώργιο και κο Κανάκη Χαράλαµπο αφού 

προχώρησε σε κλήρωση για την σειρά της κατάταξης τους ανακοίνωσε τα αποτελέσµατα της 

κλήρωσης σύµφωνα µε την οποία ο κος Κανάκης Γεώργιος κατατάσσεται ως δεύτερος 

αναπληρωµατικός και ο κος Κανάκης Χαράλαµπος ως τρίτος αναπληρωµατικός 
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Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα ονόµατα των εκλεγέντων 

µελών της Οικονοµικής Επιτροπής για τη θητεία από 28.12.2014 έως και 5.3.2017 ως εξής: 

 

Τακτικά Μέλη: Αναπληρωµατικά Μέλη: 

1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 1. Αδάµ Ιωάννα 

2. Παπακωνσταντίνου-

Ρουµελιώτη Ελένη 

2. Κανάκης Γεώργιος 

3. Ρόκας Περικλής 3. Κανάκης Χαράλαµπος 

4. Νερούτσου-Λιάσκου 

Αλεξάνδρα 

4. Θεοδώρου Χαράλαµπος 

5. Αδάµ Μελέτιος 5. Σαµπάνης Γεώργιος 

6. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος  

 

Η απόφαση πήρε αα 249 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 
       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

 Λιώρης Γεώργιος 

 

Πιστό Αντίγραφο    

Μάνδρα 29-12-2014     

H ∆ήµαρχος     

 

 

 

 

 ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 

1. Ρόκας Περικλής 

2. ∆ούκας Αναστάσιος 

3. Λιώρης Γεώργιος 

4. Κανάκης Χαράλαµπος 

5. Κανάκης Γεώργιος 

6. Μουρίκης Ευάγγελος 

7. Αδάµ Ιωάννα 

8. Γρίβας Ιωάννης 

9. Τσαντίλας Γεώργιος 

10. Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 

11. Γκιόκας Ιωάννης 

12. Κώνστα Ελένη 

13. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 

14. Κώνστας Ευάγγελος 

15. Παπακωνσταντής Μελέτιος 

16. Κολοβέντζος Παναγιώτης 

17. Αδάµ Μελέτιος 

18. Σαµπάνης Γεώργιος 

19. Τώρος Αθανάσιος 

20. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

21. Κώνστα Αγλαια 

22. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος 

23. Θεοδώρου Χαράλαµπος 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 28/2014 

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 

Αρ. Αποφ.250 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εκλογή των µελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Μάνδρας-

Ειδυλλίας 
Στη Μάνδρα  ,σήµερα στις 28 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2014  ηµέρα της 

εβδοµάδας  Κυριακή  και ώρα  21:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε 

συνεδρίαση δηµόσια στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Μάνδρας,  ύστερα από την µε  αριθµ. πρωτ. 28944/26.12.2014    έγγραφη 

πρόσκληση του Προεδρεύοντος ∆ηµοτικού Συµβούλου , η οποία γνωστοποιήθηκε στα µέλη 

σύµφωνα  µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 26 

παραβρέθηκαν  24 δηλαδή: 

 

Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
 

1. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

2 Ρόκας Περικλής 

3 ∆ούκας Αναστάσιος 

4 Λιώρης Γεώργιος 

5 Κανάκης Χαράλαµπος 

6 Κανάκης Γεώργιος 

7 Μουρίκης Ευάγγελος 

8 Αδάµ Ιωάννα  

9 Γρίβας Ιωάννης  

10 Τσαντίλας Γεώργιος 

11 Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 

12 Γκιόκας Ιωάννης 

13 Κώνστα Ελένη 

14 Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 

15 Κώνστας Ευάγγελος 

16 Παπακωνσταντής Μελέτιος 

17 Κολοβέντζος Παναγιώτης 

18 Αδάµ Μελέτιος 

19 Σαµπάνης Γεώργιος 

20 Τώρος Αθανάσιος 

21 Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

22 Κώνστα Αγλαια 

23 ∆ουδέσης ∆ηµήτριος 

24 Θεοδώρου Χαράλαµπος 

 

 

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 
1 ∆ρίκος Γεώργιος 

2 Κανάκης Κωνσταντίνος 
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Μετά την εκλογή του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος 

ενηµέρωσε τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου ότι ο κος Γκιόκας Ιωάννης του Σωτηρίου δεν 

έχει ορκιστεί µέχρι και σήµερα 28.12.2014 ηµέρα που πραγµατοποιείται η συνεδρίαση και έθεσε 

υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την παρ.8 του άρθρου 55 του Ν. 3852/2010 

σύµφωνα µε την οποία τα δηµοτικά συµβούλια  λειτουργούν νόµιµα, έστω και µε ελλιπή 

σύνθεση που δεν µπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθµό των µελών που απαιτείται 

για την απαρτία, σε όλες τις περιπτώσεις όπου µέλη δηµοτικού συµβουλίου αποποιηθούν την 

εκλογή τους, παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν ή τεθούν σε αργία ή αν οι έδρες µείνουν 

κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο και µέχρι οι κενές θέσεις να συµπληρωθούν µε αναπλήρωση 

ή µε εκλογές ή µε τη λήξη του χρόνου της αργίας.  Aµέσως µετά κάλεσε το Συµβούλιο να  

κάλεσε το Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη περίοδο από 28.12.2014 έως 5.3.2014 στην ειδική αυτή 

συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και την µε 

αριθµ. πρωτ. 30565/6.8.2014 εγκύκλιο του Υπουργείο Εσωτερικών (Α∆Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ). 

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 

επίσης πέντε (5) αναπληρωµατικά µέλη, εκ των οποίων δύο ( 2) θα προέρχονται από το σύνολο 

των µελών των δηµοτικών παρατάξεων της µειοψηφίας . Επεσήµανε δε, ότι σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν.3852/2010 δεν µπορεί να εκλεγεί µέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο 

πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και κάλεσε όλους τους Συµβούλους των ∆ηµοτικών 

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). Υποψήφιοι από το σύνολο της µειοψηφίας, όπως 

ενηµέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 

µελών των παρατάξεων  της µειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν 

συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία 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 ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση.  

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συµβούλους της µειοψηφίας αφού ο Πρόεδρος 

ενηµέρωσε ότι ο κος Κανάκης Κωνσταντίνος δήλωσε την επιθυµία του να είναι υποψήφιος 

παρ’όλο που θα είναι απών  και µετά την ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόµατα 

των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που 

εκλέχθηκαν επιτυγχάνοντας την απόλυτη πλειοψηφία σε σύνολο 8 µελών της µειοψηφίας ήτοι:  
 

α. υποψήφιοι τακτικοί οι  

• Σαµπάνης Γεώργιος                                         8     ψήφοι 

• Κώνστα Αγλαϊα                           8 » 

β. υποψήφιοι αναπληρωµατικοί οι  

• Αδάµ Μελέτιος                                        8     ψήφοι 

• Κανάκης Κωνσταντίνος    8 » 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών 

και στη συνέχεια των αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής των 

προερχοµένων από την πλειοψηφία, µε µυστική ψηφοφορία και µε την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων. για όσους υποψήφιους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη 

ψηφοφορία, προκειµένου να εκλεγούν µε σχετική πλειοψηφία των παραπάνω µελών 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 

υποψηφιότητα για το αξίωµα του τακτικού ή αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής. 
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Από τους Συµβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα για τακτικά µέλη της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής τέσσερις (4) Σύµβουλοι και ονοµαστικά η κα Κώνστα Ελένη, ο κος 

Παπακωνσταντής Μελέτιος, ο κος ∆ούκας Αναστάσιος και ο Τσαντίλας Γεώργιος και για 

αναπληρωµατικά µέλη τρεις (3) Σύµβουλοι και ονοµαστικά ο κος Γκιόκας Ιωάννης, ο κος 

Μουρίκης Ευάγγελος και ο κος Γρίβας  Ιωάννης  

 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 σε ανώτατο αριθµό ισάριθµους µε τα µέλη της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής. 

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους έξι (6) 

υποψηφίους και οι τέσσερις (4)  συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και 

συγκεκριµένα:  
 

• Κώνστα Ελένη                                      18  ψήφοι  

• Παπακωνσταντής Μελέτιος              21 » 

• ∆ούκας Αναστάσιος                          18 » 

• Τσαντίλας Γεώργιος                                                     18         » 

• Σαµπάνης Γεώργιος               14     » 

• Κώνστα Αγλαια                                                            14      » 

    
 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (5) αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής 

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 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ψήφισαν υποψηφίους σε ανώτατο αριθµό όσους και τα 

αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
 

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι και οι πέντε  (5) 

υποψήφιoι  συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριµένα : 

• Γκιόκας Ιωάννης   20   ψήφοι  

• Μουρίκης Ευάγγελος   19  » 

• Γρίβας Ιωάννης              16 » 

• Αδάµ Μελέτιος                                  15 » 

• Κανάκης Κωνσταντίνος                        14         » 

οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως αναπληρωµατικά µέλη  της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής . 
 

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα ονόµατα των εκλεγέντων 

µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη περίοδο από  28.12.2014 έως και 5.3.2017 ως εξής: 

 

 
 

Τακτικά Μέλη: Αναπληρωµατικά Μέλη: 

1. Κώνστα Ελένη 1. Γκιόκας Ιωάννης 

2. Παπακωνσταντής Μελέτιος 2. Μουρίκης Ευάγγελος 

3. ∆ούκας Αναστάσιος  3. Γρίβας Ιωάννης 

4. Τσαντίλας Γεώργιος 4. Αδάµ Μελέτιος 

5. Σαµπάνης Γεώργιος 5. Κανάκης Κωνσταντίνος 

6. Κώνστα Αγλαΐα   
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Η απόφαση πήρε αα 250 

 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 
       Ο Πρόεδρος Τα µέλη: 

 Λιώρης Γεώργιος 

 

Πιστό Αντίγραφο    

Μάνδρα 29-12-2014     

Η ∆ήµαρχος     

 

 

 

 

 ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 

1. Ρόκας Περικλής 

2. ∆ούκας Αναστάσιος 

3. Λιώρης Γεώργιος 

4. Κανάκης Χαράλαµπος 

5. Κανάκης Γεώργιος 

6. Μουρίκης Ευάγγελος 

7. Αδάµ Ιωάννα 

8. Γρίβας Ιωάννης 

9. Τσαντίλας Γεώργιος 

10. Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη 

11. Γκιόκας Ιωάννης 

12. Κώνστα Ελένη 

13. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 

14. Κώνστας Ευάγγελος 

15. Παπακωνσταντής Μελέτιος 

16. Κολοβέντζος Παναγιώτης 

17. Αδάµ Μελέτιος 

18. Σαµπάνης Γεώργιος 

19. Τώρος Αθανάσιος 

20. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 

21. Κώνστα Αγλαια 

22. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος 

23. Θεοδώρου Χαράλαµπος 
 

 


