
 

 

             

                                                                                                                                                         

Μέγαρα, 6 Μαρτίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Βανέσσα Μαυροειδή, νέα Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

Την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, έγιναν  στο Δημαρχείο Μεγάρων, οι Δημαιρεσίες για 

την ανάδειξη του νέου Προεδρείου στο Δήμο Μεγαρέων για τα επόμενα δυόμισυ χρόνια.  

Στη διαδικασία προήδρευσε ο πλειοψηφίσας Δημοτικός Σύμβουλος του 

συνδυασμού της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, του Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη κ 

Σταύρος Φωτίου. 

Υστερα από μυστική ψηφοφορία Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναδείχθηκε 

η Κα Βανέσσα Μαυροειδή, Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θανάσης Ζάλης και 

Γραμματεύς η Κα Γρίβα Παναγιώτα. 

Αμέσως μετά την εκλογή της η νέα Πρόεδρος Κα  Βανέσσα Μαυροειδή, δήλωσε:  

« Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, ύστερα από την τιμητική πρόταση του Δημάρχου κ. 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ και την δική σας ψήφο αναλαμβάνω από σήμερα, με χαρά και 

συγκίνηση, τα καθήκοντα της ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου 

Μεγαρέων. 

Εχω πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνω για τα επόμενα δυόμισυ 

χρόνια και πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. 

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, δεσμεύομαι να υπηρετήσω το θεσμό ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ 

και ΔΙΚΑΙΑ, δικαιώνοντας τον Δήμαρχο που με εμπιστεύτηκε και με τίμησε για δεύτερη 

φορά.και όλους εσάς  είτε με ψηφίσατε είτε όχι και δηλώνω κατηγορηματικά ότι ΘΑ ΕΪΜΑΙ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. 

 



Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, σε ότι με αφορά προσωπικά,  δηλώνω 

ακόμη ότι σέβομαι κι εκτιμώ όλους σας μαζί αλλά καθέναν και καθε μία ξεχωριστά και σας 

ζητώ να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τα προβλήματα 

των πολιτών των Μεγάρων και της Νέας Περάμου, παραμερίζοντας όσα χωρίζουν τις 

δημοτικές παρατάξεις μέσα σε πνεύμα ΕΝΟΤΗΤΑΣ, κατανόησης, συνεννόησης, 

συναίνεσης, αμοιβαίου σεβασμού, εκτίμησης και εμπιστοσύνης. 

 

Ελπίζω η αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, αντί να είναι πεδίο μάχης 

και ανούσιων πολιτικών αντιπαραθέσεων να είναι χώρος ειλικρινούς ΔΙΑΛΟΓΟΥ,  με 

ευγένεια, ευπρέπεια, αξιοπρέπεια , σύνθεση ιδεών και απόψεων με επιχειρήματα, 

ουσιαστικά και τυπικά δηλαδή,  ΝΑΟΣ της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 

Κύριε Δήμαρχε στο πρόσωπό μου, για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου 

Μεγαρέων, εκλέγεται ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , επιλογή, 

εκλογή και διάκριση εξόχως τιμητική και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για μένα αλλά και για όλες 

τις γυναίκες που αγωνίζονται και δίνουν μάχες καθημερινά. 

Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να τιμήσω τον ΘΕΣΜΟ αλλά και τις 

παρακαταθήκες των προκατόχων μου διαχρονικά και ιδιαίτερα του τέως Προέδρου  κ. 

ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ, ο οποίος συνεισέφερε πολλά στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, με 

σοβαρότητα, νηφαλιότητα και μετριοπάθεια. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ  από καρδιάς σε όλους τους συμπολίτες από τα Μέγαρα και 

τη Νέα Πέραμο, που με ανέδειξαν πρώτη σε σταυρούς προτίμησης σε δύο εκλογικές 

αναμετρήσεις, ένα ακόμη ευχαριστώ στο Δήμαρχο που με τίμησε τα προηγούμενα δυόμισυ 

χρόνια ως ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ και σήμερα με πρότεινε ως ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και όλους εσάς, που με ψηφίσατε και είχατε την υπομονή να με ακούσετε. 

 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας 

& Δημοσίων Σχέσεων 


