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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 4/5-3-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 
 

Αριθ.αποφ.  48/2017 
Εκλογή µελών του Προεδρείου ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου για δυόµιση έτη (5-3-2017 έως 
31-8-2019). 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 5 Μαρτίου 
2017 ηµέρα Κυριακή & ώρα 11:00 π.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 3321/28-2-2017 
εγγράφου προσκλήσεως του Πλειοψηφίσαντος ∆ηµοτικού Συµβούλου κατά τις 
εκλογές της 18-5-2014 και τη 25-5-2014 κ. Φωτίου Σταύρου του Νικ., που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 64 και 74 
του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 ∆.Σ/λων 
ευρέθησαν παρόντες 32 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ.- 

πλειοψηφίσας 
 
Σταµούλης Ιωάννης 

 
Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Μιχάλαρος Γεώργιος  Βογιατζή Εµµανουέλα  

Μαυροειδή Βασιλική Σωτηρίου Γεώργιος  
Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος  

∆ήµας Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης  

Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος  

Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων.  
Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος  

Παπανίκος ∆ηµήτριος Κόττας Βασίλειος  

Ρήγα Ιωάννα Βαρελάς Κλεάνθης  

Φυλακτός Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος  

Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος  

Κολάτας Ιωάννης Γρίβα Παναγιώτα  

Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης  

Ρήγα Ελένη Χοροζάνης Αντώνιος   

Παπαπανούσης Νικόλαος Μιχάλαρος Ιωάννης  

   

         Ο πλειοψηφίσας ∆ηµοτικός Σ/λος και Προεδρεύων εκήρυξε την έναρξη της 
συνεδριάσεως  
        Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και οι Πρόεδροι των Συµβουλίων  ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
Μεγαρέων και Ν. Περάµου κ.κ. Μουσταϊρας Ηλίας και Λιώτας ∆ηµοσθένης 
αντίστοιχα. 

………………………………………………………………………………………….. 
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Ο Προεδρεύων Σύµβουλος αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραµµατεά 

στον δηµοτικό υπάλληλο Σύρο Κων/νο του Περ., κλάδου ΠΕ, βαθµού Α’, ∆/ντή 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών, κάλεσε το Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των 
τακτικών µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για δυόµιση έτη        
(5-3-2017  –  31-8-2019) στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010.  

Στη  συνέχεια αναφέρει ότι  θα προταθεί ο Πρόεδρος από τον 
πλειοψηφήσαντα συνδυασµό, ο Αντιπρόεδρος από τη µείζονος παράταξη της 
µειοψηφίας και ο Γραµµατέας από τις λοιπές παρατάξεις της µειοψηφίας.  
Επισήµανε δε, ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 οι Αντιδήµαρχοι 
δεν µπορούν να εκλεγούν µέλη του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
κάλεσε όλους τους Συµβούλους της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας να 
αναδείξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 Κατόπιν κάλεσε τα µέλη της παράταξης της µείζονος µειοψηφίας να 
αναδείξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τα µέλη 
όλων των λοιπών παρατάξεων της µειοψηφίας να αναδείξουν τον υποψήφιο 
Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 Υποψήφιοι από τις παρατάξεις, όπως ενηµέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι 
όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του 
αντιστοίχων παρατάξεων.  Εάν κανείς από τους ενδιαφερόµενους δεν 
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται.  
Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί 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. 
 Στη συνέχεια κάλεσε να προσέλθουν δύο συνάδελφοι, ένας από την 
πλευρά της πλειοψηφίας και ένας από την πλευρά της µειοψηφίας και δή οι 
νεώτεροι να βοηθήσουν την διαδικασία σαν ψηφολέκτες.   
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµοφώνως όρισε ως ψηφολέκτες τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους κ.κ. Κοσµόπουλο Ελευθέριο και Μαργέτη Παναγιώτη. 
 Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από  τους Συµβούλους των 
παρατάξεων της πλειοψηφίας και µειοψηφίας και µετά την ολοκλήρωσή της ο 
Προεδρεύων ανακοίνωσε τα ονόµατα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν ήτοι: 
υποψήφια Πρόεδρος η κα Μαροειδή Βασιλική, από την πλειοψηφία, υποψήφιος 
Αντιπρόεδρος ο κ. Ζάλης Αθανάσιος, από την µείζονα µειοψηφία και υποψήφια 
Γραµµατέας,  η κα Γρίβα Παναγιώτα από τις λοιπές παρατάξεις της µειοψηφίας. 
 Ο Προεδρεύων κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των 
µελών του Προεδρείου µε µυστική ψηφοφορία και µε την απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και  για όσους υποψήφιους 
δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειµένου 
να εκλεγούν µε πλειοψηφία των παρόντων µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση 
από τον Προεδρεύοντα. 

Για το λόγο αυτό κάλεσε του Συµβούλους να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  Γενοµένης µυστικής ψηφοφορίας, µετά την 
αποσφράγιση  των φακέλων καταµετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύµβουλο 
18 σταυροί προτίµησης για την  υποψήφια Πρόεδρο κα Μαυροειδή Βασιλική, που 
αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου.  
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Ακολουθεί µυστική ψηφοφορίας για το αξίωµα του Αντιπροέδρου και µετά 
την αποσφράγιση των φακέλων καταµετρήθηκαν από την προεδρεύοντα 
Σύµβουλο 17 σταυροί προτίµησης για τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο κ. Ζάλη 
Αθανάσιο, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου.   

Τέλος ακολουθεί µυστική ψηφοφορίας για το αξίωµα του Γραµµατέα κα  
µετά την αποσφράγιση των φακέλων καταµετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα 
Σύµβουλο 23 σταυροί προτίµησης για την υποψήφια Γραµµατέα κα Γρίβα 
Παναγιώτα, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
        Μετά τον πέρας της αναφερόµενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον 
προεδρεύοντα  Σύµβουλο ότι εκλέχθηκαν για δυόµιση έτη (5-3-2017 έως                   
31-8-2019): 
 
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η κα. Μαυροειδή Βασιλική. 
 
Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Ζάλης Αθανάσιος.  
 
Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η κα. Γρίβα Παναγιώτα. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 48/2017 

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

Ο Πλειοψηφίσας 
      ∆ηµ. Σ/λος                                                           Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Μιχάλαρος Γεώργιος Ρήγα Ελένη 

 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 

 Μαυροειδή Βασιλική Σωτηρίου Γεώργιος 
Ο Πρόεδρος της  Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Σταµούλης Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 

Μουσταϊρας Ηλίας Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. 

 Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος 

 Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος 
Ο Πρόεδρος της Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 
∆ηµ.Κοιν. Ν.Περάµου Ρήγα Ιωάννα ∆ρένης Αθανάσιος 
Λιώτας ∆ηµοσθένης Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 

 Καστάνη Αικατερίνη Γρίβα Παναγιώτα 
 Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Χοροζάνης Αντώνιος  
 Παπαπανούσης Νικόλαος Μιχάλαρος Ιωάννης 

 Βογιατζή Εµµανουέλα  

   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο  
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


