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Αριθ. απόφασης : 281
Απόσπασµα από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Θέµα: Εκλογή µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Στο Μαρούσι, σήµερα την 1η του µηνός Σεπτεµβρίου, του έτους 2019, ηµέρα Κυριακή και
ώρα 18:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε ειδική δηµόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αµαρουσίου, ύστερα από την µε
αριθµό πρωτ. 40596/28-8-2019 έγγραφη πρόσκληση του συµβούλου του επιτυχόντος
συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους, κου Στέφανου Τσιπουράκη,
σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 530/2019 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4623/2019.
Πριν την εκλογή του Προεδρείου, ο ∆ήµαρχος κ. Αµπατζόγλου Θεόδωρος κατέθεσε στον
προεδρεύοντα ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Τσιπουράκη Στέφανο, Πρακτικό Σύµπραξης της
παράταξης του «Μαρούσι - Νέα Εποχή Θεόδωρος Αµπατζόγλου» µε τις παρατάξεις,
«Πάθος και Λύσεις για το Μαρούσι», «Είµαστε Μαρούσι» και «Μαρούσι Καθαρή Γραµµή».
Το εν λόγω Πρακτικό έφερε τις υπογραφές της απόλυτης πλειοψηφίας των µελών των
συµπραττουσών παρατάξεων, το οποίο αφού ελέγχθηκε από τον Προεδρεύοντα της
Συνεδρίασης, επικυρώθηκε.
Οι συµπράττουσες παρατάξεις λογίζονται ενιαία παράταξη, η οποία υπεισέρχεται σε όλα τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµπραττουσών παρατάξεων.
Η ενιαία παράταξη λογίζεται ως η παράταξη µε την οποία εξελέγη ο ∆ήµαρχος.
Μετά την εκλογή του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και σε συνέχεια της αυτής
συνεδρίασης ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Σµυρνής ∆ηµήτριος κάλεσε το Συµβούλιο να προβεί
στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για
την θητεία 01/09/2019 έως 06/11/2021, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4623/2019.
Χρέη ειδικού γραµµατέα εκτελεί ο υπάλληλος του ∆ήµου, Μπίκας Κωνσταντίνος.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από εννέα (9) µέλη, εκ των οποίων θα εκλεγούν
συνολικά έξι (6) τακτικά µέλη αφού σύµφωνα µε το Αρ. 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, το
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αµαρουσίου απαριθµεί σαράντα ένα (41) µέλη.
Βάσει του Πρακτικού Σύµπραξης παρατάξεων, η Παράταξη του ∆ηµάρχου απαριθµεί είκοσι
τρεις (23) ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
Στην συνέχεια υπολογίζεται το εκλογικό µέτρο, το οποίο ισούται µε το πηλίκο του αριθµού
των µελών του δηµοτικού συµβουλίου δια του αριθµού των εκλεγόµενων µελών, έως και
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δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθµός των δηµοτικών συµβούλων
κάθε παράταξης µε το εκλογικό µέτρο. Η κάθε παράταξη δικαιούται να εκλέξει αριθµό µελών
ίσο µε το ακέραιο µέρος της διαίρεσης.
Αν µείνουν αδιάθετες έδρες µετά από αυτή την διαδικασία, αυτές κατανέµονται ανά µία
ξεκινώντας από την παράταξη που έχει το µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, υπόλοιπο της
ανωτέρω διαίρεσης.
Σε περίπτωση ίσου υπολοίπου, την έδρα λαµβάνει ο συνδυασµός που έχει λάβει το
µεγαλύτερο αριθµό ψήφων.
Αν η παράταξη του ∆ηµάρχου δεν έχει λάβει τον ελάχιστο αριθµό εδρών που προβλέπεται, ο
αριθµός που δικαιούται από την προηγούµενη διαδικασία προσαυξάνεται µέχρι τον αριθµό
αυτό, αφαιρώντας ισάριθµες έδρες από τις παρατάξεις που έλαβαν το µικρότερο αριθµό
ψήφων στις εκλογές.
Ως εκ τούτου, το εκλογικό µέτρο υπολογίζεται διαιρώντας το πηλίκο του αριθµού των µελών
του δηµοτικού συµβουλίου, τα οποία είναι σαράντα ένα (41), δια του αριθµού των
εκλεγόµενων µελών, τα οποία είναι έξι (6) έως και δεύτερου δεκαδικού ψηφίου.
Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται δηµόσια κλήρωση από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Το εκλογικό µέτρο που προκύπτει είναι 41 : 6 = 6,83.
Ο υπολογισµός των εδρών έχει ως εξής :
•

•

•
•
•
•
•

«Μαρούσι Νέα Εποχή» 23 : 6,83 = 3,36
Αριθµός εδρών 3
(Υπόλοιπο 0,36 συν 1 έδρα)
Σύνολο 4 έδρες
«Ενωµένο Μαρούσι» 10 : 6,83 = 1,46
Αριθµός εδρών 1
(Υπόλοιπο 0,46 συν 1 έδρα)
Σύνολο 2 έδρες
«Μαρούσι Μπορείς, το µέλλον στα χέρια σου» 2 : 6,83 = 0,29.
«Λαϊκή Συσπείρωση Αµαρουσίου» 2 : 6,83 = 0,29.
«Μαρούσι Αδέσµευτη Φωνή» 1 :6,83 = 0,14.
«Ενότητα Ανατροπή και Έργο για το Μαρούσι» 1 :6,83 = 0,14.
«Αριστερή Ριζοσπαστική ∆ηµοτική Κίνηση “Eντός των Τοιχών”» 1 :6,83 = 0,14.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η παράταξη «Μαρούσι - Νέα Εποχή Θεόδωρος
Αµπατζόγλου» εκλέγει τέσσερα (4) τακτικά µέλη στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ενώ η
παράταξη «Ενωµένο Μαρούσι» εκλέγει δυο (2).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τις ανωτέρω παρατάξεις να καταθέσουν ψηφοδέλτια µε τα
υποψήφια µέλη για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των
τακτικών και των αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε µυστική
ψηφοφορία.
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Τακτικά µέλη της επιτροπής εκλέγονται από κάθε παράταξη, όσοι συγκέντρωσαν τους
περισσότερους σταυρούς προτίµησης, σε αριθµό ίσο µε τον αριθµό των µελών που η
παράταξη δικαιούται στην επιτροπή.
Οι υπόλοιποι υποψήφιοι θεωρούνται αναπληρωµατικά µέλη της παράταξης αυτής.
Η παράταξη «Μαρούσι - Νέα Εποχή Θεόδωρος Αµπατζόγλου» κατέθεσε ψηφοδέλτιο ως
εξής:
1. Πέππας Νικόλαος
2. Λέκκα Καλαντζάκη Ελένη
3. Κόνιαρης Πέτρος
4. Ιωάννου Αικατερίνη
5. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος
6. Βλάχου Σταµατάκη Ελένη
7. Βουρλάκη Αικατερίνη
8. Ιωαννίδης Ιωάννης
Η παράταξη «Ενωµένο Μαρούσι» κατέθεσε ψηφοδέλτιο ως εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Κανάρη Ντάλη Κυριακή
Κούκουζας Πέτρος
Καραµέρος Γεώργιος
Φωτοπούλου Νταλαµπέκη Άννα
Μπούρας Βασίλειος
Μπόγδανος Σπυρίδων
Μαρτίνη Σταµατία (Τίνα)

Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας των ψηφοφοριών, ο Προέδρος, ορίζει ψηφολέκτες την
∆ηµοτική Σύµβουλο κα. Λέκκα Φανή και την ∆ηµοτική Σύµβουλο κα. Εσκενάζη Σάρρα
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι οι οκτώ (8)
υποψήφιοι της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε την Παράταξη του ∆ηµάρχου, συγκέντρωσαν
τους κάτωθι ψήφους:

1. Πέππας Νικόλαος
2. Λέκκα Καλαντζάκη Ελένη
3. Κόνιαρης Πέτρος
4. Ιωάννου Αικατερίνη
5. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος
6. Βλάχου Σταµατάκη Ελένη
7. Βουρλάκη Αικατερίνη
8. Ιωαννίδης Ιωάννης

ψήφοι : είκοσι τέσσερις (24).
ψήφοι : είκοσι τέσσερις (24).
ψήφοι : είκοσι τέσσερις (24).
ψήφοι : είκοσι δύο (22).
ψήφοι : δύο (2).
ψήφοι : καµία (0).
ψήφοι : καµία (0).
ψήφοι : καµία (0).

Η ανωτέρω σειρά εκλογής προέκυψε µετά από κλήρωση µεταξύ των ισοψηφίσαντων µελών.
Συνεπώς, τακτικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από την Παράταξη του ∆ηµάρχου
εκλέγονται οι τέσσερις (4) πρώτοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, µε τους υπόλοιπους τέσσερις (4) να
αποτελούν αναπληρωµατικά µέλη και συγκεκριµένα:
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Τακτικά µέλη
1. Πέππας Νικόλαος
2. Λέκκα Καλαντζάκη Ελένη
3. Κόνιαρης Πέτρος
4. Ιωάννου Αικατερίνη
Αναπληρωµατικά µέλη
5. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος
6. Βλάχου Σταµατάκη Ελένη
7. Βουρλάκη Αικατερίνη
8. Ιωαννίδης Ιωάννης
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι οι επτά (7)
υποψήφιοι της Παράταξης «Ενωµένο Μαρούσι», συγκέντρωσαν τους κάτωθι ψήφους:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Κανάρη Ντάλη Κυριακή
Κούκουζας Πέτρος
Καραµέρος Γεώργιος
Φωτοπούλου Νταλαµπέκη Άννα
Μπούρας Βασίλειος
Μπόγδανος Σπυρίδων
Μαρτίνη Σταµατία (Τίνα)

ψήφοι : δέκα (10).
ψήφοι : δέκα (10).
ψήφοι : εννέα (9).
ψήφοι : οκτώ (8).
ψήφοι : οκτώ (8).
ψήφοι : έξι (6).
ψήφοι : έξι (6).

Η ανωτέρω σειρά εκλογής προέκυψε µετά από κλήρωση µεταξύ των ισοψηφίσαντων µελών.
Συνεπώς, τακτικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από την Παράταξη «Ενωµένο
Μαρούσι» εκλέγονται οι δύο (2) πρώτοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, µε τους υπόλοιπους τέσσερις
(4) να αποτελούν αναπληρωµατικά µέλη και συγκεκριµένα:
Τακτικά µέλη
1. Κανάρη Ντάλη Κυριακή
2. Κούκουζας Πέτρος
Αναπληρωµατικά µέλη
1. Καραµέρος Γεώργιος
2. Φωτοπούλου Νταλαµπέκη Άννα
3. Μπούρας Βασίλειος
4. Μπόγδανος Σπυρίδων
5. Μαρτίνα Σταµατία (Τίνα)
Υπήρξαν τρία (3) λευκά τα οποία δεν λογίζονται στην συγκεκριµένη εκλογική διαδικασία κατά
άρθρο 67 παρ. 10 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 74 του ν.
455/2018, και δύο (2) άκυρα ψηφοδέλτια.
Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα ονόµατα των εκλεγέντων
µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για την θητεία από 01/09/2019 έως 06/11/2021 ως
εξής:
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Τακτικά µέλη:
1. Πέππας Νικόλαος
2. Λέκκα Καλαντζάκη Ελένη
3. Κόνιαρης Πέτρος
4. Ιωάννου Αικατερίνη
5. Κανάρη Ντάλη Κυριακή
6. Κούκουζας Πέτρος

Αναπληρωµατικά µέλη:
1. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος
2. Βλάχου Σταµατάκη Ελένη
3. Βουρλάκη Αικατερίνη
4. Ιωαννίδης Ιωάννης
5. Καραµέρος Γεώργιος
6. Φωτοπούλου Νταλαµπέκη Άννα
7. Μπούρας Βασίλειος
8. Μπόγδανος Σπυρίδων
9. Μαρτίνα Σταµατία (Τίνα)

Ύστερα από τα παραπάνω ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής µελών της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
Ο Πρόεδρος
∆ηµοτικού Συµβουλίου

Τα µέλη
Ο Αντιπρόεδρος
Βλάχος Κωνσταντίνος

Σµυρνής ∆ηµήτριος
Η Γραµµατέας
Βουρλάκη Αικατερίνη
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