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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρ. 01/2013 
 
 Στους Μολάους σήμερα την 6η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 32619/31-12-2012 έγγραφη πρόσκληση της συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού 
που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κας Παναγιώτας Αλειφέρη, κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

 Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη, διαπιστώθηκε από την Προεδρεύουσα 
πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα 26 μέλη, 
δηλαδή οι: 

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αλειφέρη Παναγιώτα  Προεδρεύουσα  1.  Κρυπωτός Παναγιώτης 
2. Αβδούλος Σπύρος   
3. Βουνελάκης Γεώργιος   
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος     
5. Καλογερίνης Ηλίας   
6. Κολλιάκος Ιωάννης   
7. Κουτσονικολής Χαράλαμπος   
8. Λύρας Χαράλαμπος   
9. Μαρούσης Χράλαμπος   
10. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος   
11. Πετράκης Χρήστος   
12. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.   
13. Σουρλάς Ιωάννης   
14. Σπυριδάκος Βασίλειος   
15. Σταθάκης Παναγιώτης   
16. Τσαφατίνου Κατερίνα   
17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
18. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ   
19. Νικολινάκος Παναγιώτης   
20. Παπαδάκης Γεώργιος   
21. Τσάκος Πέτρος   
22. Χαραμής Αντώνιος   
23. Χριστάκος Σταύρος   
24. Τσάκος Κωνσταντίνος   
25. Μέντης Γεώργιος   
26.  Δημητρόπουλος Δημοσθένης   

 Η Προεδρεύουσα Δημοτική Σύμβουλος ανέθεσε τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του 
Συμβουλίου στη Δημοτική Υπάλληλο κα Ευγενία Παπαδάκη.  

 Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των μελών του Προεδρείου του 
Δημοτικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου 2013-2014, στην ειδική αυτή 
συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010. 

 Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα προταθεί ο Πρόεδρος από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο 
Αντιπρόεδρος από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο Γραμματέας από τις λοιπές 
παρατάξεις της μειοψηφίας και κάλεσε όλους τους Συμβούλους της δημοτικής παράταξης της 
πλειοψηφίας να αποσυρθούν προς το αριστερό μέρος της αίθουσας, ώστε να αναδείξουν τον 
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υποψήφιο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης 
της μείζονος μειοψηφίας να αποσυρθούν προς το δεξί μέρος της αίθουσας και να αναδείξουν τον 
υποψήφιο Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη όλων των λοιπών παρατάξεων 
της μειοψηφίας να αποσυρθούν στο κέντρο της αίθουσας και να αναδείξουν τον υποψήφιο 
Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 Υποψήφιοι από τις παρατάξεις, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι 
συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των αντίστοιχων 
παρατάξεων. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, 
τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. 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. 

  Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους των παρατάξεων της 
πλειοψηφίας και μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωσή της, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα 
των υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι:  

Yποψήφιος Πρόεδρος ο κ. Αβδούλος Σπύρος με δεκαέξι (16) ψήφους.  

Yποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ με επτά (7) ψήφους. 

 Οι λοιπές δύο παρατάξεις της μειοψηφίας δήλωσαν ότι δεν προτίθενται να υποδείξουν 
υποψήφιο Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε συμμετέχουν στη διαδικασία ανάδειξης 
υποψηφίου.  

 Ως εκ τούτου η προεδρεύουσα κάλεσε την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας να υποδείξει 
υποψήφιο Γραμματέα.  

 Ακολούθησε ψηφοφορία μεταξύ των μελών της μείζονος μειοψηφίας και εκλέχθηκε ως 
υποψήφιος Γραμματέας ο κ. Χριστάκος Σταύρος με επτά (7) ψήφους.   

 Στη συνέχεια η Προεδρεύουσα κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των 
μελών του Προεδρείου με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να 
ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με πλειοψηφία των 
παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε 
ψηφοφορία, θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο.  

 Ακολουθεί ψηφοφορία για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου από τον 
πλειοψηφήσαντα συνδυασμό και μετά την αποσφράγιση των φακέλων, καταμετρήθηκαν για τον 
υποψήφιο Πρόεδρο κ. Σπύρο Αβδούλο δεκαέξι (16) σταυροί προτίμησης, δέκα (10) λευκά 
ψηφοδέλτια και ως εκ τούτου εκλέγεται στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, 
συγκεντρώνοντας την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου μελών του Συμβουλίου. 

 Ακολουθεί ψηφοφορία για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου από τη 
μείζονα μειοψηφία και μετά την αποσφράγιση των φακέλων, καταμετρήθηκαν για τον υποψήφιο 
Αντιπρόεδρο κ. Μιχαλόπουλο Μιχαήλ δεκαεννέα (19) σταυροί προτίμησης, έξι (6) λευκά  και ένα 
(1) άκυρο ψηφοδέλτιο και ως εκ τούτου εκλέγεται στη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου, συγκεντρώνοντας την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του 
Συμβουλίου. 

 Ακολουθεί ψηφοφορία για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου από την 
μείζονα μειοψηφία και μετά την αποσφράγιση των φακέλων, καταμετρήθηκαν για τον υποψήφιο 
Γραμματέα κ. Χριστάκο Σταύρο δεκαοκτώ (18) σταυροί προτίμησης και οκτώ (8) λευκά 
ψηφοδέλτια και ως εκ τούτου εκλέγεται στη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, 
συγκεντρώνοντας την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου. 

 Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από την προεδρεύουσα 
Σύμβουλο, ότι εκλέχθηκαν για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου, από 01/01/2013 έως 
31/08/2014:  

• Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Αβδούλος Σπύρος.              
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• Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ. 
• Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Χριστάκος Σταύρος. 
 Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, οι εκλεγέντες κατέλαβαν τις 

θέσεις τους και στη συνέχεια ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος αφού ευχαρίστησε τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει εάν η συνεδρίαση για την εκλογή των 
επιτροπών θα είναι δημόσια. 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά και από εισήγηση του Προέδρου αποφάσισε η συνεδρίαση να 
συνεχίσει δημόσια. 

 Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν στην εκλογή των  
τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για το υπόλοιπο της 
δημοτικής περιόδου 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 τα 
δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας, 
καθώς επίσης και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων τα 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 Οικονομικής Επιτροπής 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 τον τρόπο που θα επιλέξουν 
(μυστική ή 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 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. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια 
συνεδρίαση. 

 Οι Σύμβουλοι της μειοψηφίας αποσύρθηκαν από την αίθουσα συνεδρίασης για να 
αναδείξουν τα υποψήφια τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

 Στη συνέχεια υποψηφιότητα έθεσαν οι:  
1. Σταύρος Χριστάκος 
2. Αντώνιος Χαραμής 
  
 Ψήφισαν οι: 
1. Νεκτάριος Μαστορόπουλος 
2. Γεώργιος Παπαδάκης 
3. Αντώνιος Χαραμής 
4. Παναγιώτης Νικολινάκος 
5. Μιχαήλ Μιχαλόπουλος 
6. Πέτρος Τσάκος 
7. Σταύρος Χριστάκος 
8. Γεώργιος Μέντης 
9. Κων/νος Τσάκος 
10. Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
 
 Μετά το πέρας της ψηφοφορίας έλαβαν: 
1. Αντώνιος Χαραμής         εννέα (9) ψήφους 
2. Σταύρος Χριστάκος        εννέα (9) ψήφους 
 Βρέθηκε δε και ένα (1) λευκό ψηφοδέλτιο. 
 
 Αναδείχθηκαν οι:  
1. Αντώνιος Χαραμής 
2. Σταύρος Χριστάκος, ως υποψήφια τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 
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 Στη συνέχεια θέτουν υποψηφιότητα για τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής οι: 
1. Γεώργιος Μέντης 
2. Παναγιώτης Νικολινάκος 
 
 Ψήφισαν οι:  
1. Σταύρος Χριστάκος 
2. Νεκτάριος Μαστορόπουλος 
3. Γεώργιος Παπαδάκης 
4. Μιχαήλ Μιχαλόπουλος 
5. Παναγιώτης Νικολινάκος 
6. Πέτρος Τσάκος 
7. Αντώνιος Χαραμής 
8. Γεώργιος Μέντης 
9. Κω/νος Τσάκος 
10. Δημητρόπουλος Δημοσθένης 

 
 Μετά το πέρας της ψηφοφορίας έλαβαν: 
1. Γεώργιος Μέντης             εννέα (9) ψήφους 
2. Παναγιώτης Νικολινάκος    επτά (7) ψήφους 
 Βρέθηκε δε και ένα (1) λευκό ψηφοδέλτιο. 
 
 Αναδείχθηκαν οι:  
1. Γεώργιος Μέντης 
2. Παναγιώτης Νικολινάκος, ως υποψήφια αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
 Επανήλθαν στην αίθουσα συνεδρίασης, οι Σύμβουλοι της μειοψηφίας και ο κ. Πρόεδρος 

ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής που εκλέχθηκαν. 

 
 Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό 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 για όσους υποψήφιους δεν 
επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με 
σχετική πλειοψηφία. 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. 

 
 Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας εκλέχθηκαν ως υποψήφιοι :  
Α) Για τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τέσσερις (4) σύμβουλοι και ονομαστικά οι 

εξής: 
1. Δημήτριος Ιατρόπουλος με δεκαέξι (16) ψήφους. 
2. Χαράλαμπος Λύρας       με δεκαέξι (16) ψήφους.  
3. Χαράλαμπος Μαρούσης με δεκαέξι (16) ψήφους. 
4. Κων/νος Μαυρομιχάλης με δεκαέξι (16) ψήφους. 
 
Β) Για αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τρεις (3) σύμβουλοι και  ονομαστικά  

οι εξής: 
1. Ιωάννης Σουρλάς          με δεκαέξι (16) ψήφους. 
2. Παναγιώτης Σταθάκης   με δεκαέξι (16) ψήφους. 
3. Ηλίας Καλογερίνης        με δεκαέξι (16) ψήφους. 
 
 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. 
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 Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας, διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους 

έξι (6) υποψηφίους, και οι 6 συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και 
συγκεκριμένα οι: 

1. Χαράλαμπος Μαρούσης          (23 ψήφοι) 
2. Δημήτριος Ιατρόπουλος         (22 ψήφοι) 
3. Χαράλαμπος Λύρας                (22 ψήφοι) 
4. Κων/νος Μαυρομιχάλης          (19 ψήφοι) 
5. Αντώνιος Χαραμής                 (17 ψήφοι) 
6. Σταύρος Χριστάκος                (21 ψήφοι) 
 Βρέθηκαν δε ένα (1) λευκό ψηφοδέλτιο. 
 
 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. 

 Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, διαπιστώθηκε από το Προεδρείο, ότι 
εκλέχθηκαν ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:  

1. Παναγιώτης Σταθάκης              (19 ψήφοι)     
2. Ιωάννης Σουρλάς                    (17 ψήφοι) 
3. Ηλίας Καλογερίνης                   (17 ψήφοι) 
4. Γεώργιος Μέντης                     (18 ψήφοι) 
5. Παναγιώτης Νικολινάκος          (16 ψήφοι) 
 Βρέθηκαν δε ένα (1) λευκό ψηφοδέλτιο. 
 Λόγω ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση, από την οποία αναδεικνύεται σαν πρώτο 

αναπληρωματικό μέλος ο Ιωάννης Σουρλάς. 
 
 Συνοψίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα ονόματα των 

εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής από 01/01/2013 έως 31/08/2014, ως εξής: 
Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής:  
1. Χαράλαμπος Μαρούσης  
2. Δημήτριος Ιατρόπουλος           
3. Χαράλαμπος Λύρας                 
4. Κων/νος Μαυρομιχάλης          
5. Αντώνιος Χαραμής                  
6. Σταύρος Χριστάκος                 
 
Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής: 
1. Παναγιώτης Σταθάκης               
2. Ιωάννης Σουρλάς                     
3. Ηλίας Καλογερίνης                    
4. Γεώργιος Μέντης                 
5. Παναγιώτης Νικολινάκος                       
 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το υπόλοιπο της Δημοτικής 
Περιόδου 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 τα 
δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας, 
καθώς επίσης και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων τα 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 πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους 
Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για 
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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 τον τρόπο που θα επιλέξουν 
(μυστική ή 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 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. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια 
συνεδρίαση. 

 Οι Σύμβουλοι της μειοψηφίας αποσύρθηκαν από την αίθουσα συνεδρίασης για να 
αναδείξουν τα υποψήφια τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 Στη συνέχεια υποψηφιότητα έθεσαν οι:  
1. Σταύρος Χριστάκος 
2. Παναγιώτης Νικολινάκος 
 
 Ψήφισαν οι: 
1. Νεκτάριος Μαστορόπουλος 
2. Γεώργιος Παπαδάκης 
3. Αντώνιος Χαραμής 
4. Παναγιώτης Νικολινάκος 
5. Μιχαήλ Μιχαλόπουλος 
6. Πέτρος Τσάκος 
7. Σταύρος Χριστάκος 
8. Γεώργιος Μέντης 
9. Κων/νος Τσάκος 
10. Δημητρόπουλος Δημοσθένης 

 
 Μετά το πέρας της ψηφοφορίας εκλέγονται οι: 
1. Σταύρος Χριστάκος         με εννέα (9) ψήφους 
2. Παναγιώτης Νικολινάκος  με εννέα (9) ψήφους 
 Βρέθηκε δε και ένα (1) λευκό ψηφοδέλτιο. 
 
 Στη συνέχεια θέτουν υποψηφιότητα για τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής οι: 
1. Αντώνιος Χαραμής    
3. Πέτρος Τσάκος   
 Βρέθηκε δε και ένα (1) λευκό ψηφοδέλτιο. 
 
 Ψήφισαν οι:  
1. Σταύρος Χριστάκος 
2. Νεκτάριος Μαστορόπουλος 
3. Γεώργιος Παπαδάκης 
4. Μιχαήλ Μιχαλόπουλος 
5. Παναγιώτης Νικολινάκος 
6. Πέτρος Τσάκος 
7. Αντώνιος Χαραμής 
8. Γεώργιος Μέντης 
9. Κω/νος Τσάκος 
10. Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
 

   Μετά το πέρας της ψηφοφορίας εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής οι: 

1. Αντώνιος Χαραμής με εννέα (9) ψήφους 
2. Πέτρος Τσάκος   με εννέα (9) ψήφους,  

 Βρέθηκε δε και ένα (1) λευκό ψηφοδέλτιο. 
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 Στη συνέχεια, ο κ. 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 εκλεγούν με 
σχετική πλειοψηφία. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους της πλειοψηφίας που 
επιθυμούν, να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους 
της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 
Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας εκλέχθηκαν ως υποψήφιοι :  
Α) Για τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  τέσσερις (4) Σύμβουλοι και ονομαστικά 

οι εξής: 
1. Παναγιώτα Αλειφέρη με δεκαέξι (16) ψήφους. 
2. Γεώργιος Βουνελάκης  με δεκαέξι (16) ψήφους. 
3. Ιωάννης Κολλιάκος   με δεκαέξι (16) ψήφους. 
4. Χαράλαμπος Κουτσονικολής   με δεκαέξι (16) ψήφους. 

 
Β) Για αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τρεις (3) Σύμβουλοι και  

ονομαστικά οι εξής: 
1. Κατερίνα Τσαφατίνου με δεκαέξι (16) ψήφους. 
2. Βασίλειος Σπυριδάκος  με δεκαέξι (16) ψήφους. 
3. Χρήστος Πετράκης  με δεκαέξι (16) ψήφους. 

 
 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, και οι 6 συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και 
συγκεκριμένα οι: 

1. Ιωάννης Κολλιάκος                               (24 ψήφοι) 
2. Παναγιώτα Αλειφέρη                             (18 ψήφοι) 
3. Χαράλαμπος Κουτσονικολής                   (17 ψήφοι) 
4. Γεώργιος Βουνελάκης                            (16 ψήφοι) 
5. Σταύρος Χριστάκος                               (19 ψήφοι) 
6. Παναγιώτης Νικολινάκος                        (17 ψήφοι) 
 Βρέθηκαν δε ένα (1) λευκό ψηφοδέλτιο. 
 
 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 Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους, όσους και τα αναπληρωματικά μέλη 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
 Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, διαπιστώθηκε από το Προεδρείο, ότι 

εκλέχθηκαν ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:  
1. Βασίλειος Σπυριδάκος                       (23 ψήφους) 
2. Κατερίνα Τσαφατίνου                       (22 ψήφους)                        
3. Χρήστος Πετράκης                           (21 ψήφους) 
4. Αντώνιος Χαραμής                           (16 ψήφους) 
5. Πέτρος Τσάκος                                (15 ψήφους) 
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 Βρέθηκε δε ένα (1) λευκό  ψηφοδέλτιο. 
 
 Συνοψίζοντας, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα ονόματα των 

εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το διάστημα από 01/01/2013 έως 
31/08/2014, ως εξής: 

Τακτικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:  
1. Ιωάννης Κολλιάκος                                
2. Παναγιώτα Αλειφέρη                              
3. Χαράλαμπος Κουτσονικολής                    
4. Γεώργιος Βουνελάκης                             
5. Σταύρος Χριστάκος                     
6. Παναγιώτης Νικολινάκος                                   
 
Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 
1. Βασίλειος Σπυριδάκος                        
2. Κατερίνα Τσαφατίνου                                                
3. Χρήστος Πετράκης                            
4. Αντώνιος Χαραμής                            
5. Πέτρος Τσάκος                         
 
 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

       Ο Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας                Τα Μέλη 
 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

   Χριστάκος Σταύρος Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Ιατρόπουλος Δημήτριος 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Λύρας Χαράλαμπος 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Πετράκης Χρήστος 
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. 
Σουρλάς Ιωάννης 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Χαραμής Αντώνιος 
Τσάκος Κωνσταντίνος 
Μέντης Γεώργιος 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
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