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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.  49/2017 
Εκλογή τακτικών & αναπληρωµατικών µελών 

Οικονοµικής Επιτροπής. 
  
 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 
∆ηµοτικών Συµβούλων 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. 

………………………………………………………………………………………….. 
Μετά την εκλογή του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η νεοεκλεγείσα  

Πρόεδρος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραµµατέα στον δηµοτικό υπάλληλο 
Σύρο Κων/νο του Περ., κλάδου ΠΕ, βαθµού Α’ ∆/ντή ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, 
εισηγείται το 2ο θέµα, της ηµερησίας ∆/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου 
κάλεσε το Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωµατικών 
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής για δυόµιση έτη (5-3-2017  –  31-8-2019) στην 
ειδική αυτή συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010.  



 2 

Ειδικότερα όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά 8 τακτικά µέλη εκ των 
οποίων 3 θα προέρχονται από το σύνολο των συµβούλων της µειοψηφίας και 
επίσης 5 αναπληρωµατικά µέλη, εκ των οποίων 2 θα προέρχονται από το σύνολο 
της µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Επισήµανε δε, ότι σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 64,  παρ. 8 Ν. 3852/2010 ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  δεν µπορεί  να εκλεγεί  µέλος  των Επιτροπών   και κάλεσε όλους τους 
Συµβούλους των ∆ηµοτικών 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 
σ΄αυτή τρείς (3) υποψήφιοι ως τακτικά µέλη και δύο (2) υποψήφιοι ως 
αναπληρωµατικά µέλη, µε τον τρόπο που θα επιλέξουν (µυστική η φανερή 
ψηφοφορία). Υποψήφιοι από το σύνολο της µειοψηφίας, όπως ενηµέρωσε η 
Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της 
µειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει την 
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.  
 Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συµβούλους της µειοψηφίας 
και µετά την ολοκλήρωση της η Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόµατα των υποψηφίων 
τακτικών και  αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν 
ήτοι: α. υποψήφιοι τακτικοί οι κ.κ. Κόττας Βασίλειος, ∆ρένης Αθανάσιος και 
Μαργέτης Παναγιώτης και β. υποψήφιοι αναπληρωµατικοί οι κ.κ. Φωτίου Σταύρος 
του Κων.  και Χοροζάνης Αντώνιος.  Η Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό 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 και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη 
και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειµένου να εκλεγούν µε σχετική πλειοψηφία των 
παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί 
κλήρωση από την Πρόεδρο. 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 έθεσαν υποψηφιότητα για τακτικά 
µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής 5 Σύµβουλοι και ονοµαστικά οι κ.κ. Κορώσης 
Σπυρίδων, Καστάνη Αικατερίνη, Κοσµόπουλος Ελευθέριος, Φυλακτός Κων/νος και 
Πολυχρόνης Ιερόθεος και για αναπληρωµατικά µέλη 3 Σύµβουλοι και ονοµαστικά οι 
κ.κ. ∆ήµας Ιωάννης, Καράµπελας Κων/νος και Ρήγα Ιωάννα. 
 Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των 8 τακτικών µελών της Οικονοµικής 
Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
ανήλθαν σε 8 ήτοι 3 της µειοψηφίας και 5 της πλειοψηφίας. 

Κάθε Σύµβουλος ψήφισε υποψηφίους, ισάριθµους µε τα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής.  
 Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το προεδρείο 
ότι εκλέχθηκαν ως τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής µε απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Κορώσης Σπυρίδων µε 26 σταυρούς 
προτίµησης, Καστάνη Αικατερίνη µε 24 σταυρούς προτίµησης,  Κοσµόπουλος 
Ελευθέριος µε 23 σταυρούς προτίµησης,  Φυλακτός Κων/νος µε 23 σταυρούς 
προτίµησης  και Πολυχρόνης Ιερόθεος µε 22 σταυρούς προτίµησης, από την 
πλειοψηφία και οι κ.κ. Μαργέτης Παναγιώτης µε 28 σταυρούς προτίµησης, Κόττας 
Βασίλειος µε 24 σταυρούς προτίµησης και  ∆ρένης Αθανάσιος µε 23 σταυρούς 
προτίµησης από την µειοψηφία. 
 Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των 5 αναπληρωµατικών µελών της 
Οικονοµικής Επιτροπής µε δεδοµένες τις υποψηφιότητες των 2 µελών της 
µειοψηφίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και 3 µελών της 
πλειοψηφίας, όπως ονοµαστικά αναφέρονται παραπάνω. 
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 Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα 
αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 Μετά το πέρας της αναφερόµενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από το 
Προεδρείο ότι εκλέχθηκαν ως αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής µε 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.  Καράµπελας 
Κων/νος µε 32 σταυρούς προτίµησης,  Ρήγα Ιωάννα µε 31 σταυρούς προτίµησης και  
∆ήµας Ιωάννης µε 30 σταυρούς προτίµησης και από την πλειοψηφία οι κ.κ. Φωτίου 
Σταύρος του Κων. µε 30 σταυρούς προτίµησης και Αντώνιος Χοροζάνης µε 
29σταυρούς προτίµησης από την µειοψηφία. 
 Συνοψίζοντας, η Πρόεδρος ανακοίνωσε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα ονόµατα 
των  εκλεγέντων της Οικονοµικής Επιτροπής για τη θητεία από 5-3-2017 έως               
31-8-2019, ως εξής :  

Τακτικά Μέλη : 
 Α) Από πλειοψηφία οι : 
1) Κορώσης Σπυρίδων, 2) Καστάνη Αικατερίνη  3) Κοσµόπουλος Ελευθέριος,    
4) Φυλακτός Κων/νος  και  5) Πολυχρόνης Ιερόθεος  &  
 
Β) Από µειοψηφία οι :  
1) Μαργέτης Παναγιώτης,  2) Κόττας  Βασίλειος και 3) ∆ρένης Αθανάσιος.  

 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 

Κατά σειρά σύµφωνα µε τους ψήφους που έλαβαν : 
 

A) Από πλειοψηφία οι: 
1) Καράµπελας Κων/νος,  2) Ρήγα Ιωάννα  και   3) ∆ήµας Ιωάννης,   
 
Β) Από µειοψηφία οι :  
1)  Φωτίου Σταύρος του Κων.  και  2) Χοροζάνης Αντώνιος 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 49/2017 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

      H Πρόεδρος                                  Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Μαυροειδή Βασιλική  Μιχάλαρος Γεώργιος Βογιατζή Εµµανουέλα 

 ∆ήµας Ιωάννης Ρήγα Ελένη 

Ο Γραµµατέας Φωτίου Σταύρος  του Νικ ∆ρυµούσης Κων/νος 
Ζάλης Αθανάσιος Κοσµόπουλος Ελευθεριος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Σταµούλης Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης 

 Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος 

Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 

 Ρήγα Ιωάννα ∆ρένης Αθανάσιος 

 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
Ο Πρόεδρος της Καστάνη Αικατερίνη Γρίβα Παναγιώτα 
∆ηµ.Κοιν. Ν.Περάµου Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης 
Λιώτας ∆ηµοσθένης Πολυχρόνης Ιερόθεος Χοροζάνης Αντώνιος  
 Παπαπανούσης Νικόλαος Μιχάλαρος Ιωάννης 

   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων  
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


