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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 2/9-2-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 25/2016 
Επιλογή του Συµπαραστάτη του δηµότη και της 
επιχείρησης ∆ήµου Μεγαρέων (επανάληψη 2ης 

ψηφοφορίας). 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα  9 Φεβρουαρίου 
2016 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 2406/5—2016 εγγράφου 
προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μιχάλαρου Γεωργίου που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 ∆.Σ/λων 
ευρέθησαν παρόντες 28 ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Παπαπανούσης Νικόλαος 

 
Ρήγα Ιωάννα 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Σταµούλης Ιωάννης 
Μαυροειδή Βασιλική ∆ρυµούσης Κων/νος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης Γρίβα Παναγιώτα 
∆ήµας Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος Χοροζάνης Αντώνιος 
Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων.  
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος  
Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος  
Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης  
Πολυχρόνης Ιερόθεος Παπαλευθέρης Ελευθ.  
Φυλακτός Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος  
Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος ∆ηµ.Λιώτας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης ∆ηµ.Κοινότητας Ν.Περάµου 
Ρήγα Ελένη Μιχάλαρος Ιωάννης  
   
 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων 
κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 25/2016 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σ/λος κ. Κόττας Βασίλειος. 

………………………………………………………………………………………….. 
 Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 11ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 

περί του εν περιλήψει αντικειµένου και  υπενθυµίζει στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθ. 1/2016 απόφασή τους περί: «Επιλογής του 
συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης ∆ήµου Μεγαρέων» , η οποία έχει 
ως εξής: 
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Στο σηµείο αυτό αποχωρεί  ο ∆ηµοτικός Σ/λος κ. Κόττας Βασίλειος. 
 
«Αρχοµένης της συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 1ο θέµα της ηµερησίας 

∆/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου και  εκθέτει στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τα εξής: 

«Σύµφωνα µε τις παρ.1 & 2 του άρθρου 77 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι: 
1. Στους ∆ήµους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, 
πρόσωπο εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας, ως συµπαραστάτης του δηµότη και της 
επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται µε δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως συµπαραστάτης του 
δηµότη και της επιχείρησης δεν µπορεί να επιλεγεί αιρετός ∆ήµου, Περιφέρειας ή Βουλευτής. 
Ως προς το αξίωµα του συµπαραστάτη του δηµότη ισχύουν τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα 
που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος. Η θητεία του συµπαραστάτη ακολουθεί τη 
θητεία των δηµοτικών αρχών. 
2. Η διαδικασία για την επιλογή του συµπαραστάτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 
αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών. Ο 
συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης επιλέγεται µε απόφαση η οποία λαµβάνεται 
µε µυστική ψηφοφορία και µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται κατά την 
ίδια ή µεταγενέστερη συνεδρίαση µε την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή µε την ίδια 
πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συµπαραστάτη για πληµµελή εκτέλεση 
των καθηκόντων του, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.»  

Στο σηµείο αυτό αποχωρεί   ο ∆ηµοτικός  Σ/λος κ.Χοροζάνης Αντώνιος. 
Έπειτα από την υπ’ αριθ. 23965/11-12-2015 προκήρυξη του ∆ήµου, η οποία 

δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, οι ενδιαφερόµενοι για τη θέση του Συµπαραστάτη 
του ∆ηµότη & της Επιχείρησης  έθεσαν κατόπιν αιτήσεων τις υποψηφιότητες τους: 
1. Χατζήνας ∆ηµήτριος του Γεωργίου  (αιτήσεις µε αρ.πρωτ. 25036/29-12-2015 και 261/11-1-

2016) 
2. Σχινάς Γεώργιος του Ιωάννη  (αίτηση µε αρ.πρωτ. 534/14-1-2016) 
3. Σταµπόλα Αικατερίνη – Ιωάννα του Αθανασίου (αίτηση µε αρ. πρωτ. 680/15-1-2016) 
4. Ηλίας Γεώργιος του Θωµά  (αίτηση µε αρ.πρωτ. 861/19-1-2016). 
5. Σωτηρίου Νικόλαος του Κων/νου (αίτηση από 20/1/2016). 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε όλους του υποψηφίους να εκθέσουν  την άποψή 
τους στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους. 
 Γενοµένης της σχετικής συζήτησης, ο υποψήφιος κ. Χατζήνας ∆ηµήτριος καταθέτει 
στον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 20/1/2016 δήλωση υποψηφίου, η οποία 
έχει ως εξής: 
 «∆ιά της παρούσης δήλωσης, δηλώνω και υποβάλλω και σήµερα στο Προεδρείο του εν 
λόγω ∆ηµοτικού Συµβουλίου την υποψηφιότητά µου για την θέση του Συµπαραστάτη του 
∆ηµότη και της Επιχείρησης. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ και καταθέτω τούτη στο 
Προεδρείο του εν λόγω ∆.Σ. και κατά την έναρξη της διαδικασίας της επιλογής του εν λόγω 
θεσµού. 

Επίσης, η παρούσα δήλωση είναι συνέχεια και απολύτως σχετική µετά των όσον µέχρι 
σήµερα σχετικών έχω υποβάλλει για το εν λόγω αντικείµενο, εις Υµάς, και ως εκ τούτο να 
συσχετιστούν». 

Ακολούθως ο κ. Χατζήνας ∆ηµήτριος του Γεωργίου καταθέτει στον Πρόεδρο του 
∆ηµοτικού Σ/λίου την από 20/1/2016 ένστασή του, η οποία έχει ως εξής: 

«∆ια της παρούσης µου ενίσταµαι κατά της, εν γένει, διαδικασίας κρίσης και επί 
οποιασδήποτε γενοµένης επιλογής υπό των προαναφεροµένων οργάνων των άνω 
περιπτώσεων 1 & 2 και για λόγους νοµίµους, βάσιµους, δεοντολογικούς, τυπικούς αληθινούς, 
πραγµατικούς, και προπάντων ορθολογιστικούς και µε την επιφύλαξη όπως υποβάλλω 
εγγράφως τους λόγους της παρούσης ένστασής µου, αφού, πρωτίστως περιέλθουν εις χείρας 
µου τα σχετικά πρακτικά για το εν λόγω αντικείµενο. 

Η παρούσα µου αφού αναγνώστηκε υπ’ εµού, στην συνέχεια υποβάλλεται υπ’ εµού και 
ιδιοχείρως, στον προεδρεύοντα του εν λόγω Συµβουλίου, προκειµένου τούτη να αποτελέσει 
αναπόσπαστο µέρος της συζήτησης / πράξης του προαναφεροµένου θέµατος και πριν 
οποιασδήποτε επιλογής υποψηφίου».  
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  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε όλα τα παρόντα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
προβούν, µε µυστική ψηφοφορία στην επιλογή του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη & της 
Επιχείρησης ανάµεσα στους παραπάνω υποψήφιους, λαµβάνοντας υπόψη το εγνωσµένο 
κύρος και την εµπειρία του καθενός. 

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµόφωνα όρισε ψηφολέκτες τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. 
Κορώση Σπυρίδωνα εκ της πλειοψηφίας και την ∆ηµοτικό Σύµβουλο κα Γρίβα Παναγιώτα, εκ 
µέρους της µειοψηφίας. 
Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα 
αποτελέσµατα της  ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής:  

1. Σταµπόλα Αικατερίνη – Ιωάννα του Αθανασίου, έλαβε 13 ψήφους. 
2. Ηλίας Γεώργιος του Θωµά,  έλαβε 4 ψήφους. 
3. Σχινάς Γεώργιος του Ιωάννη  έλαβε 4 ψήφους. 
4. Σωτηρίου Νικόλαος του Κων/νου έλαβε 2ψήφους.  
5. Χατζήνας ∆ηµήτριος του Γεωργίου  έλαβε 2 ψήφους. 

Λευκά ψηφοδέλτια: τρία (3).  
Άκυρα ψηφοδέλτια: ένα (1). 

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους ότι 
δεν εκλέγεται Συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης, διότι ουδείς έλαβε την 
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ήτοι 
είκοσι δύο (22) ψήφους και συνεπώς η ψηφοφορία θα επαναληφθεί σε µεταγενέστερη 
συνεδρίαση. 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 1/2016». 
---------------------------------------------------- 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Σ/λίου 
την από 8-2-2016 (αριθ.πρωτ. 2522/8-2-2016) αίτηση του κ. Χατζήνα ∆ηµητρίου 
υποψηφίου για τη θέση του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη & της Επιχείρησης του 
∆ήµου µας, που έχει ως εξής: 

 
    ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
1. ΠΡΟΕ∆ΡΟ ∆.Σ. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ. 
2. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ∆.Σ. 
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Ως ΑΝΩ: 

«Συνηµµένα υποβάλλω τους από 08-02-2016 λόγους µου και ως το κείµενο 
αναγράφονται: 

 
ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
1.∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (∆Σ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 

2.ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΕΝ ΛΟΓΩ ∆ΗΜ/ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 
3.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΕΝ ΛΟΓΩ ∆ΗΜ/ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 

 
ΛΟΓΟΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 20-01-2016, ΕΠΙ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΩ, ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΩ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 

 
   Συνέχεια των διαλαµβανοµένων στην από 20-01-2016 ένστασή µου προς των 

προαναφεροµένων Οργάνων των ως άνω περιπτώσεων 1 & 2,και αφού περιήλθαν  εις 
χείρας µου τα αιτούµενα πρακτικά των εν λόγω ως άνω Οργάνων και που αφορά το 
αντικείµενο της εν λόγω ένστασής µου, και αφού µελέτησα τούτα, υποβάλλω δια της 
παρούσης τους ακόλουθους, αναµενόµενους, λόγους µου. 
 
1.Επειδή κατά την διαδικασία  που στην εν λόγω ένστασή µου αναφέρω, και ως απεδείχθη, 
ότι στους κριτές, µέλη του ∆Σ, ∆ΕΝ περιήλθαν  εις χείρας τους τα σχετικά που ως στην µε  
ΑΠ.25036/29-12-2015 αίτηση µου ζητώ , και για τους λόγους που ζητώ. 

2.Επειδή τα ζητούµενα σχετικά µε την ΑΠ 772/18-01-2016 αίτηση µου ∆ΕΝ µου 
χορηγήθησαν  για τους λόγους που ζητώ και ως επιτάσσει η σχετική ∆ιοικητική ∆ικονοµία, 
ως έχων έννοµο συµφέρον. 
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3.Επειδή κατά την διάρκεια της διαδικασίας κρίσης και επιλογής µου για το αντικείµενο, µου 
απαγορεύθηκε από Υµάς το δικαίωµα της παροχής της έννοµης προστασίας ανάπτυξης 
των απόψεών µου για δικαιώµατα υπέρ των συµφερόντων µου επί ∆ιοικητικής ενέργειας 
κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθ.20 του Συντάγµατος, και τούτο ως εµφαίνεται και 
ενισχύεται και εκ των εις χείρας µου πρακτικών. 

4. Επειδή κατά τα εις χείρας µου πρακτικά (σελίς 2,περίπτωση 2) οι συνυποψήφιοί µου 
υπόβαλλαν αίτηση (=ζήτηση) υποψηφιότης τους και ΟΧΙ δήλωση (=υπεύθυνη 
γνωστοποίηση) υποψηφιότης τους ως η περίπτωση 1 του άρθ.77 του Ν.3852/2010 
επιτάσσει. 

5.Επειδή στα χορηγηθέντα για το αντικείµενο, πρακτικά (1/2016), έγγραφης και 
ηλεκτρονικής µορφής που έλαβαν χώραν υπό του εν λόγω θεσµικού Οργάνου (∆Σ.) του 
∆ήµου, ∆ΕΝ έχουν συνταχθεί συµφώνως των διατάξεων της ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 
επί τούτων Νοµολογίας, και επί των διατάξεων του Κανονισµού Επικοινωνίας των 
∆ηµόσιων Υπηρεσιών, όπως ΟΤΑ κ.λ.π., και επειδή τα πρακτικά τούτα είναι µεγάλης 
σηµασίας, και ως εκ τούτου του τελευταίου, σε αυτά πρέπει να καταγράφονται όλα όσα 
έγιναν κατά την εν λόγω συνεδρίαση/συζήτηση υπό των µελών του εν λόγω Οργάνου 
(∆Σ), για το αντικείµενο. 

6.Επειδή κατά των παραπάνω διατάξεων προβλέπεται ότι, στα πρακτικά καταχωρούνται 
υποχρεωτικώς όλες οι επί µέρους γνώµες που διατυπώθηκαν και τέθηκαν,και επί τούτων 
αποτυπώνεται και ο διάλογος  –ο λόγος και ο αντίλογος- µε αιτιολογία και αποκαλύπτονται 
τα τυχόν ελαττώµατα της αιτιολογίας  όπου και για τούτο πρέπει να υπάρχει αιτιολογία 
εµπεριστατωµένη και τούτα τα παραπάνω να λάβουν χώραν πριν της σχετικής 
ψηφοφορίας/απόφασης για επιλογή υποψηφίου στο αντικείµενο. 

   Τα δε παραπάνω εµπεριστατώνονται από τα παραστατικά που έχει υποβάλλει ένας 
έκαστος των υποψηφίων και τα οποία ΟΥ∆ΟΛΩΣ περιήλθαν στην συνεδρίαση του εν 
λόγω ∆Σ, προκειµένου τούτο το ∆Σ να κρίνει τα του εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας των 
υποψηφίων για τον θεσµό, που έχει ως επέκεινα την κρίση της προσωπικότητος του 
υποψηφίου µε κοινωνική εθελοντική προσφορά και δράση, αποδεδειγµένα  
προσφερόµενα, και που να διαθέτει ο υποψήφιος επί των πραγµάτων τις νοµικές και 
δικονοµικές γνώσεις για το αντικείµενο που θα κριθεί / επιλέγει και ψηφιστεί. 

7.Επειδή στην εν λόγω διαδικασία της κρίσης/επιλογής/απόφασης για τον θεσµό των 
υποψηφίων και όπως εκ των εις χείρας µου πρακτικών εµφαίνονται, υπάρχει παράλειψη 
των προαναφεροµένων όπου επάγει ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ της εν λόγω ως άνω πράξης του 
προαναφεροµένου Οργάνου(∆Σ) ως έχουσα τούτη ουσιώδη και εµφανή ελαττώµατα, κάτ’ 
εφαρµογή ανάλογη του άρθ.180ΑΚ ως αρχήθεν  µη γενοµένη, ή του άρθ.181 ΑΚ, 
αναλόγως. 

8.’Αµα της εν λόγω από 20-01-2016 υποβαλλοµένης ένστασής µου στο Προεδρείο του ∆Σ 
για το αντικείµενο, άµεσα διακόπτεται η συζήτηση του ∆Σ και αναµένεται συνέχεια η 
υποβολή υπ΄ εµού των λόγων προς συζήτηση  και επί τούτων συνέχεια απόφαση, πράγµα 
που ∆ΕΝ έγινε, αλλά, στην προκειµένη συνεδρίαση έγινε αλλιώς. 

9.Εκ των ως άνω εµπεριστατωµένων λόγων µου και εξ όλης της γενοµένης διαδικασίας 
κρίσης και επιλογής υποψηφιοτήτων για το αντικείµενο υπό του ∆Σ και υπό  του 
Προεδρείου, θεωρώ προσωπικά , ότι έξ υπαιτιότητός σας πρόκειται περί του ανεπαρκούς 
ύφους στο θέµα και περί του ανεπαρκούς σκεπτικού επί της απόφασης, υπό του εν λόγω 
∆Σ, και µε άνευ στα πράγµατα νοµικής υπόστασης, ή και ότι, δη άλλου δυναµένου να 
θεωρηθεί  ως εναντίον µου, όπου τούτο το τελευταίο εµφανώς διαπιστώθηκε και από την 
προς εµένα απρεπή συµπεριφορά του Προεδρείου ∆Σ. 
      Ως εκ τούτων των ανωτέρω, σεβόµενος εκ του βιογραφικού µου το αναµφισβήτητο, εκ 

των πραγµάτων και του νόµου, του εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας µου και για λόγους 
αξιοπρέπειας και ευαισθησίας που µε διέπουν, εκφράζω την θλίψη µου και την επέκεινα 
απροθυµία µου περί συµµετοχής µου στις επόµενες διαδικασίες για το αντικείµενο, και τούτο 
εξ υπαιτιότητός σας. 

     Οι λόγοι τούτοι να ενσωµατωθούν στην από 20-01-2016 ένστασή µου ως 
αναπόσπαστο µέρος τούτης, και στο µε αρίθ. 1/20-01-2016 πρακτικό, για το αντικείµενο, και 
να ανακοινωθούν εις έκαστο µέλος του εν λόγω Οργάνου (∆Σ), ή αλλιώς να αναγνωσθούν 
κατά της συζήτησης του θέµατος 11ου της τακτικής συνεδρίασης του ∆Σ της 9ης Φεβρουαρίου 
2016, και που αφορά επανάληψη 2ης ψηφοφορίας για το αντικείµενο. 

    Επιφυλάσσοµαι, δε, διά παντός αναφαίρετου δικαιώµατός µου κατά παντός υπευθύνου.  
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε όλα τα παρόντα µέλη του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου να προβούν, µε µυστική ψηφοφορία στην επιλογή του Συµπαραστάτη 
του ∆ηµότη & της Επιχείρησης του ∆ήµου µας (επανάληψη 2ης ψηφοφορίας).  

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµόφωνα όρισε ψηφολέκτες τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο 
κ. Κορώση Σπυρίδωνα εκ της πλειοψηφίας και τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ.Πιλίλη 
Σωτήριο, εκ µέρους της µειοψηφίας. 

Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή ο Πρόεδρος 
ανέγνωσε τα αποτελέσµατα της  ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής:  

1. Σταµπόλα Αικατερίνη – Ιωάννα του Αθανασίου, έλαβε  εννέα (9) ψήφους. 
2. Σωτηρίου Νικόλαος του Κων/νου έλαβε εννέα (9) ψήφους. 
3. Ηλίας Γεώργιος του Θωµά,  έλαβε πέντε (5) ψήφους. 
4. Χατζήνας ∆ηµήτριος του Γεωργίου  έλαβε δύο (2) ψήφους. 
5. Σχινάς Γεώργιος του Ιωάννη  έλαβε µηδέν (0) ψήφους. 

Λευκά ψηφοδέλτια: δύο (2).  
 
Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει στους ∆ηµοτικούς 

Συµβούλους ότι δεν εκλέγεται Συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης, διότι 
ουδείς έλαβε την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ήτοι είκοσι δύο (22) ψήφους. 

 
 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 25/2016. 

…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 
 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική Μαρινάκης Ιωάννης 
Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πιλίλης Σωτήριος 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


