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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

                                                                      ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 164/2019 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της 13ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πεντέλης 

 
Θέμα: Εκλογή Μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
Στα Μελίσσια, σήμερα 1 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα Κυριακή  και 

ώρα 10.00 π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πεντέλης συνήλθε σε ειδική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

Καλαμβόκη 2Α - Μελίσσια, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 17672/28.8.2019  
έγγραφη πρόσκληση της συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με 

τις περισσότερες ψήφους κ. Κοσμοπούλου Αναστασίας,, κατά τις διατάξεις του άρθρου 
74 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4623/2019 και της υπ’αριθμ. 90/59859/21.8.2019 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, η 

οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 
του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87),όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

74 του ν. 4555/2018. 
Παρούσας και της Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας, μετά την εκλογή του Προεδρείου 

του Δημοτικού Συμβουλίου ανέβηκε στο Προεδρείο ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Μακρής 
Λουκάς, με διαπιστωμένη την απαρτία από την Προεδρεύουσα, δεδομένου ότι σε 

σύνολο τριάντα τριών (33) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τριάντα τρία (33) μέλη και 
ονομαστικά οι: 

Π Α  Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Μακρής Λουκάς                          Πρόεδρος                 19. Μουαμελετζής Γεώργιος  Δημοτ.Σ/λος                               

2. Κολιός Μιχαήλ                          Αντιπρόεδρος               20. Μωραΐτης Κωνσταντίνος          « 

3. Κρανιώτης Παναγιώτης               Γραμματέας 21. Ζώης Ιωάννης                          « 

4. Σιώμος Βλάσιος                            Δημοτ.Σ/λος        22. Παλαιοδήμος Άγγελος                « 

5. Μητροπούλου – Ρουσσοπούλου Γεωργία    « 23. Μπούσουλα – Χάνου Αρχοντία    « 

6. Πολίτη Ελένη                                          « 24. Φρεμεντίτης Σπυρίδων               « 

7. Μαρκαντώνη Φωτεινή                              « 25. Φειδοπιάστης Αντώνιος              « 

8.    Ηλιόπουλος Παναγιώτης                           « 26. Μπούρας Βασίλειος                    « 

9.   Αργύρη Άρτεμις                                        « 27. Αποστολάκος Δημήτριος             « 

10. Λαζή Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα         « 28. Καλλιανιώτης Κωνσταντίνος        « 

11. Κοσμοπούλου Αναστασία                           « 29. Κοντουλάκος Ελευθέριος            « 

12. Βιλιώτης Ηλίας                                         « 30. Γκρέτσα Ελένη                          « 

13. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης                « 31. Μαντέλη Θέκλα                         « 

14. Τόλιος Νικόλαος                                       « 32. Κωνσταντάς Σπυρίδων                « 

15. Βορέας Γεώργιος                                      « 33. Κατσικογιάννης Γεώργιος            « 

16. Τσουχνικάς Ηλίας                                     «  

17. Μούστρης Παναγιώτης                              «  

18. Τζεβελέκας  Γεώργιος                                «  
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ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: 
Η Δημοτική Σύμβουλος  κα Κοσμοπούλου Αναστασία  αποχώρησε μετά την ψηφοφορία 

εκλογής μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
 

Τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του Συμβουλίου ανατέθηκαν στη Δημοτική 
Υπάλληλο κ. Μπουσίου Ζωή.  

Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος  κ. Μακρής Λουκάς, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην 

εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την 
πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 1 

9.2019 έως 6.11.2021, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 2 του ν. 4623/2019. 
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 90/59859/21.8.2019 

εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από τον Δήμαρχο ή τον 
οριζόμενο από αυτόν Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο, από δύο ( 2) Αντιδημάρχους, οι 

οποίοι ορίζονται ως μέλη από τον Δήμαρχο και από Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι 
εκλέγονται ως μέλη, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο συνολικός αριθμός των 

εκλεγόμενων μελών των επιτροπών, καθορίζεται εκ του Νόμου, ανάλογα με τον 
αριθμό των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ήτοι σε σύνολο 33 Δημοτικών 

Συμβούλων ο αριθμός των εκλεγόμενων μελών είναι έξι ( 6 )Δημοτικοί Σύμβουλοι, 
ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών 

προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής. 

Από τα έξι ( 6) εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , δύο(2) μέλη 
προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος. 

 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3,4 και 6 του άρθρου 74 του ν.3852/2010, 

όπως ισχύει, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: 
η Παράταξη «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ-Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ-ΠΕΝΤΕΛΗ» ( παράταξη 

Δημάρχου, με εννέα ( 9 )  Δημοτικούς Συμβούλους σε σύνολο τριάντα τριών ) 
δικαιούται δύο (2) εκλεγόμενα μέλη  

η Παράταξη «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»( παράταξη που αναδείχθηκε πρώτη σε 
εκλογική δύναμη αλλά δεν κατάφερε να εκλέξει Δήμαρχο, με έντεκα ( 11 )  Δημοτικούς 

Συμβούλους σε σύνολο τριάντα τριών )  δικαιούται δύο (2) εκλεγόμενα μέλη  
η Παράταξη «ΠΕΝΤΕΛΗ 2020 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΞΥΠΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΗ» 

(παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη, με τέσσερις ( 4 )  Δημοτικούς 
Συμβούλους σε σύνολο τριάντα τριών ) δικαιούται ένα (1) εκλεγόμενο μέλος 

η Παράταξη «ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ – ΝΕΑ ΑΡΧΗ» (παράταξη που αναδείχθηκε τέταρτη 

σε εκλογική δύναμη, με τέσσερις ( 4 )  Δημοτικούς Συμβούλους σε σύνολο τριάντα 
τριών ) δικαιούται ένα (1) εκλεγόμενο μέλος 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τις δημοτικές 

παρατάξεις να καταρτίσουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους τους για την πλήρωση 
των θέσεων που δικαιούνται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

Στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους 
δημοτικούς συμβούλους να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης που 

επιθυμεί ο κάθε ένας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. 
 

 Για την διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας ζητήθηκε από τον Πρόεδρο ο 
ορισμός εφορευτικής επιτροπής και από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα 

εκλέχτηκε εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. 
Σιώμο Βλάσιο και κ. Μωραΐτη Κων/νο. 
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Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ-Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ-ΠΕΝΤΕΛΗ» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πέντε ( 5 ) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Αργύρη 

Άρτεμις, Ηλιόπουλος Παναγιώτης, Λαζή  - Αναγνωστοπούλου Κων/να, Μακρής Λουκάς 
και Μαρκαντώνη Φωτεινή. 

Από την παράταξη του συνδυασμού «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» έθεσαν 

υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τέσσερις ( 4 ) 
σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Μουαμελετζής Γεώργιος, Ζώης Ιωάννης, Τζεβελέκας 

Γεώργιος και Τσουχνικάς Ηλίας. 
Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «ΠΕΝΤΕΛΗ 2020 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΞΥΠΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΗ» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τρεις ( 3 ) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Κρανιώτης 

Παναγιώτης, Παλαιοδήμος Άγγελος και Φρεμεντίτης Σπυρίδων. 
Από την παράταξη του συνδυασμού «ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ – ΝΕΑ ΑΡΧΗ»  

έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τέσσερις 
(4) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Μπούρας Βασίλειος, Αποστολάκος Δημήτριος, 

Καλλιανιώτης Κωνσταντίνος  και Φειδοπιάστης Αντώνιος. 
 

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκαν από το Προεδρείο τα 

ακόλουθα: 

Σε σύνολο τριάντα τριών ψηφοδελτίων ( 33 ), ευρέθησαν τριάντα δύο ( 32 ) έγκυρα και 

ένα (1) λευκό από τα οποία: 

Από την Παράταξη, «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ-Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ-ΠΕΝΤΕΛΗ» 

η υποψήφια Αργύρη Άρτεμις έλαβε εννέα ( 9 ) ψήφους, 

ο υποψήφιος Ηλιόπουλος Παναγιώτης έλαβε εννέα ( 9 ) ψήφους 

η υποψήφια Λαζή  - Αναγνωστοπούλου Κων/να έλαβε οκτώ ( 8 ) ψήφους 

ο υποψήφιος Μακρής Λουκάς έλαβε οκτώ ( 8 ) ψήφους 

η υποψήφια Μαρκαντώνη Φωτεινή έλαβε οκτώ ( 8 ) ψήφους 

Συνεπώς τις δύο ( 2 ) έδρες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικά μέλη, 
καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, και 

μετά από κλήρωση που διενεργήθηκε λόγω ισοψηφίας. οι: 
 

1. Αργύρη Άρτεμις (Τακτικό μέλος)   

2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης (Τακτικό μέλος) 

 Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών 
προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, και μετά από 

κλήρωση που διενεργήθηκε λόγω ισοψηφίας , ως ακολούθως: 
 

1. Λαζή  - Αναγνωστοπούλου Κων/να (Αναπληρωματικό μέλος) 

2. Μαρκαντώνη Φωτεινή (Αναπληρωματικό μέλος) 

3. Μακρής Λουκάς (Αναπληρωματικό μέλος) 
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Από την Παράταξη, «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» 

 
ο υποψήφιος Μουαμελετζής Γεώργιος έλαβε δέκα τέσσερις ( 14 ) ψήφους 

 
ο υποψήφιος Ζώης Ιωάννης έλαβε τρεις ( 13 ) ψήφους 

 

ο υποψήφιος Τζεβελέκας Γεώργιος έλαβε εννέα ( 9 ) ψήφους 
 

ο υποψήφιος Τσουχνικάς Ηλίας έλαβε οκτώ ( 8 ) ψήφους 
 

Συνεπώς τις δύο ( 2 ) έδρες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικά μέλη, 
καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι: 

 

1. Μουαμελετζής Γεώργιος (Τακτικό μέλος)   

2. Ζώης Ιωάννης (Τακτικό μέλος) 

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών 

προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως: 

 

1. Τζεβελέκας Γεώργιος (Αναπληρωματικό μέλος) 

2. Τσουχνικάς Ηλίας (Αναπληρωματικό μέλος) 

Από την Παράταξη, «ΠΕΝΤΕΛΗ 2020 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΞΥΠΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΗ» 

 
ο υποψήφιος Κρανιώτης Παναγιώτης έλαβε δύο ( 2) ψήφους 

 
ο υποψήφιος Παλαιοδήμος Άγγελος έλαβε τρεις ( 3) ψήφους 

 
ο υποψήφιος Φρεμεντίτης Σπυρίδων έλαβε τέσσερις ( 4) ψήφους 

 
Συνεπώς την μία ( 1 ) έδρα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικό μέλος, 

καταλαμβάνει, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε ο: 

 

1. Φρεμεντίτης Σπυρίδων (Τακτικό μέλος)   

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών 

προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως: 
 

1. Παλαιοδήμος Άγγελος (Αναπληρωματικό μέλος) 

2. Κρανιώτης Παναγιώτης (Αναπληρωματικό μέλος) 

 

Από την Παράταξη, «ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ – ΝΕΑ ΑΡΧΗ» 
 

ο υποψήφιος Μπούρας Βασίλειος έλαβε πέντε ( 5 ) ψήφους 
 

ο υποψήφιος Αποστολάκος Δημήτριος έλαβε τέσσερις ( 4 ) ψήφους 
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ο υποψήφιος Καλλιανιώτης Κωνσταντίνος έλαβε τρεις ( 3) ψήφους 
 

ο υποψήφιος Φειδοπιάστης Αντώνιος έλαβε τρεις ( 3) ψήφους 
 

 
Συνεπώς την μία ( 1 ) έδρα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικό μέλος, 

καταλαμβάνει, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε ο: 

 

1. Μπούρας Βασίλειος (Τακτικό μέλος)   

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών 

προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, και μετά από 
κλήρωση που διενεργήθηκε λόγω ισοψηφίας , ως ακολούθως: 

 

1. Αποστολάκος Δημήτριος (Αναπληρωματικό μέλος) 

2. Καλλιανιώτης Κωνσταντίνος (Αναπληρωματικό μέλος) 

3.       Φειδοπιάστης Αντώνιος (Αναπληρωματικό μέλος) 

 

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των 

εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη θητεία από 1.9.2019 έως 

6.11.2021, ως εξής: 

Τακτικά Μέλη:  
(ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 

Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ-ΠΕΝΤΕΛΗ):                    1. Αργύρη Άρτεμις   
       2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ):                  3. Μουαμελετζής Γεώργιος 
                  4. Ζώης Ιωάννης 

(ΠΕΝΤΕΛΗ 2020 ΠΡΑΣΙΝΗ 
 ΕΞΥΠΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΗ):       5. Φρεμεντίτης Σπυρίδων 

(ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ – ΝΕΑ ΑΡΧΗ):        6. Μπούρας Βασίλειος  

 
Αναπληρωματικά Μέλη: 

 
(ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 

Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ-ΠΕΝΤΕΛΗ):                    1. Λαζή  - Αναγνωστοπούλου Κων/να   
        2. Μαρκαντώνη Φωτεινή 

        3. Μακρής Λουκάς 
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ):                   4. Τζεβελέκας Γεώργιος 

                   5. Τσουχνικάς Ηλίας 
(ΠΕΝΤΕΛΗ 2020 ΠΡΑΣΙΝΗ 

 ΕΞΥΠΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΗ):        6. Παλαιοδήμος Άγγελος 
                   7. Κρανιώτης Παναγιώτης  

(ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ – ΝΕΑ ΑΡΧΗ):        8. Αποστολάκος Δημήτριος 
                   9. Καλλιανιώτης Κωνσταντίνος 

                                                      10.Φειδοπιάστης Αντώνιος  

 
Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από 

τη διενέργεια της εκλογής στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο 
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οποίος αυτεπαγγέλτως ή και ύστερα από προσφυγή δημότη, η οποία ασκείται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, 

αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για 
τη νομιμότητα της εκλογής. 

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 164/2019 

Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ     

1. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 
      2. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

      3. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 
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      7. ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 
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