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ο
 ΘΕΜΑ 

                         Εκλογή μελών του Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου   

              
Στην Μάνδρα, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 9

η
 Ιανουαρίου  2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 

10:30 π.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια ειδική συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μάνδρας, 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 133/05-01-2022 έγγραφη πρόσκληση του  Δημοτικού Συμβούλου, του 

επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, κου Παναγιώτη Κολοβέντζου, κατά 

τις διατάξεις των άρθρων 64, 67και 74 του Ν. 3852/2010(Α΄87). Η πρόσκληση επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του 

Συμβουλίου και στον Δήμαρχο κο Χρήστο Ε. Στάθη σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 

μέλη και ονομαστικά: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Κολοβέντζος Παναγιώτης 

2 . Μπότσης Αριστοτέλης 

3. Δουδέσης Δημήτριος  

4 Κουτσοδήμα Ευαγγελία  

5. Αδαμ Μελέτης  

6. Αργυρίου Σωτηρία  

7. Καλαρίδη Αικατερίνη  

8. Φράγκος Κωνσταντίμνος 

9. Σακελλάρη Μαγδαληνή 

10. Παπακωνσταντής Μελέτιος 

11. Δρίκος Γεώργιος  

12. Ρόκας Κωνσταντίνος  

13. Ρούσση – Παππά Ξανθή  

14. Μπέκας Δημήτριος  

15. Παπακωνσταντίνου –Ρουμελιώτη Ελένη  

16. Σαμπάνης Γεώργιος  

17. Θεοδώρου Χαράλαμπος  

18. Ανδριάς Δημήτριος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Σακελλάρης Μιχαήλ 

2. Κριεκούκη Ιωάννα  

3. Νερούτσου Αλεξάνδρα  

4.Δούκας Αναστάσιος  

5. Κανάκης Χαράλαμπος  

6. Παπακωνσταντίνου Αγγελική  

7.Γκιόκας Γεώργιος 

8. Τσακάλης Ιωάννης  

9. Στέρπη Σοφία  
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Ο  προεδρεύων Δημοτικός  Σύμβουλος, κος Παναγιώτης Κολοβέντζος, ανέθεσε  

 καθήκοντα του Ειδικού Γραμματέα του Συμβουλίου, στη Δημοτική  υπάλληλο κα Κορδαλή 

Δήμητρα και κάλεσε το συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών του προεδρείου του 

δημοτικού συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα από 09-01-2022 έως 31-12-2023 στην ειδική αυτή 

συνεδρίαση, η οποία έλαβε χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010. 

 

Στη συνέχεια  ο προεδρεύων σύμβουλος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο Πρόεδρος 

εκλέγεται  από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, ο αντιπρόεδρος από την παράταξη που 

αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη  και ο γραμματέας από την παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη 

σε εκλογική δύναμη. Στη συνέχεια, κάλεσε όλους τους συμβούλους της δημοτικής παράταξης του 

εκλεγμένου δημάρχου 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 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 να αποσυρθούν (στο κέντρο της αίθουσας) 

και να αναδείξουν τον υποψήφιο γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. 

 

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. 

 

Στη συνέχεια κάλεσε τις παρατάξεις να αναδείξουν τον προτεινόμενο υποψήφιο τους για καθένα από 

τα αξιώματα του προεδρείου με ενδοπαραταξιακή μυστική ψηφοφορία . 

Η παράταξη του εκλεγμένου  δημάρχου καθώς και η 2
η
 και 3

η
 σε εκλογική δύναμη παράταξη 

υπέβαλλαν από μία μόνο υποψηφιότητα όπως παρακάτω:  

 

α. από την παράταξη του Δημάρχου, προτάθηκε ο κ. Μπότσης Αριστοτέλης για το αξίωμα του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

β. από την παράταξη «ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» προτάθηκε  για το αξίωμα του Αντιπροέδρου 

του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ.  Παπακωνσταντής Μελέτης. 

 

γ. από την Τρίτη εκλογική δύναμη, ήτοι τον συνδυασμό «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» προτάθηκε για το αξίωμα 

του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, η κα Ρούσση –Παππά Ξανθή. 

 

Οπότε δεν απαιτείται ενδοπαραταξιακή ψηφοφορία και προχώρησε στη Β’ φάση της διαδικασίας για  

επικύρωση της εκλογής του υποδειχθέντος υποψηφίου για κάθε αξίωμα από το ΔΣ με μυστική 

ψηφοφορία.. Στη συνέχεια ο Προεδρεύων Σύμβουλος  ρώτησε  τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  

αν έχουν να υποβάλλουν τυχόν διαφορετικές προτάσεις γνωστοποιώντας  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. 
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Δεδομένου ότι δεν υπήρξε  καμία διαφορετική πρόταση για τα αξιώματα του Προέδρου 

,Αντιπροέδρου και Γραμματέα ο προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος κάλεσε τα μέλη με μυστικη 

ψηφοφορία να επικυρώσουν την εκλογή τους. Κατόπιν των τριών διακριτών ψηφοφοριών που έγιναν 

και στις οποίες έλαβαν:  ο κ. Μπότσης Αριστοτέλης  δέκα τρία   (13) «υπέρ» και δύο (2) «λευκά» και 

ένα (1) άκυρο , ο κ Παπακωνσταντής Μελέτης  δέκα πέντε (15) «υπέρ» και ένα (1) «λευκό» και η κα 

Ρούσση Παππά Ξανθή δέκα (10) «υπέρ» και πέντε(5) «λευκά» και ένα(1) άκυρο 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ Θεοδώρου Χαράλαμπος και Ανδριάς Δημήτριος απείχαν της 

ψηφοφορίας και  η τοποθέτηση τους ήταν : 

 
Ακόμη μια φορά με τις φετινές δημαιρεσίες αναδεικνύονται οι αντιδραστικές ρυθμίσεις του Κλεισθένη 1 που 

ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και συμπλήρωσε με νέο νομικό πλαίσιο η ΝΔ.. 

Κυρίως στα όργανα των επιτροπών. 

Οικονομική . 

Ποιότητας ζωής. 

Έχοντας σαν επιχείρημα την ακυβερνησία και το κολοβό εκλογικό σύστημα της "απλής αναλογικής" που 

εισήγαγε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επιτρέπεται σε μια μειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο ,όπως είναι αυτή της 

παράταξης του κυρίου Στάθη, να έχει την απόλυτη πλειοψηφία στις παραπάνω επιτροπές και να αποκλείεται η 

παράταξή μας από μια επιτροπή που αποφασίζει εν 'αγνοία του λαού της Μάνδρας. Μια επιτροπή που έρχεται 

να αντικαταστήσει και το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο. Ποιος κάτοικος πχ .της πόλης μας εξουσιοδότησε τον 

κύριο Στάθη να δημιουργήσει με χρήματα του λαού του δήμου τον αναπτυξιακό σύνδεσμο με όμορους 

δήμους που το μόνο που εξυπηρετεί είναι τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων της περιοχής και τις 

αργομισθίες των ημετέρων; 

Για τους παραπάνω λόγους η Λαϊκή Συσπείρωση απέχει από την ψηφοφορία των παραπάνω επιτροπών, όπως 

και απ αυτή του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου . 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας ανακοινώθηκε  από τον 

προεδρεύοντα Σύμβουλο η νέα σύνθεση του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για το χρονικό 

διάστημα από  09-01-2022 έως 31-12-2023  η οποία έχει ως εξής  : 

 

α. Πρόεδρος, του Δημοτικού Συμβουλίου ο  κος Μπότσης Αριστοτέλης  

 

β. Αντιπρόεδρος,  του Δημοτικού Συμβουλίου ο  κος Παπακωνσταντής Μελέτιος 

 

γ. Γραμματέας,  του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Ρούσση –Παππά Ξανθή  

 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα 

αριθμό 16 

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                            

ΚΟΛΟΒΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                                           

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

   

 

ΜΠΟΤΣΗΣ ΑΡΟΣΤΟΤΕΛΗΣ 


