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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 7/22-3-2016  πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ.  49/2016 
∆ιόρθωση της υπ’ αριθ. 52/2015 απόφασης 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ως προς το όνοµα της 
διορισθείσης υπαλλήλου Βαβούδη Ευστρατίας, 
από το εσφαλµένο ΒΑΒΟΥ∆Η ΕΥΣΤΑΘΙΑ στο 

ορθό ΒΑΒΟΥ∆Η ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 22 Μαρτίου 
2016 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 5392/18-3-
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 

 
Βογιατζή Εµµανουέλα 

 
Σταµούλης Ιωάννης 

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

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

Τo ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµοφώνως εγκρίνει να συζητηθεί το 14ο θέµα 
της ηµερησίας διατάξεως µετά την συζήτηση του 9ου θέµατος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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   Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το  6ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Σ/λίου την 
από 11 Μαρτίου 2016 εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος Ανθρωπίνου 
∆υναµικού του ∆ήµου µας, κας Φωτ. Στυλιανοπούλου µε  θέµα: «∆ιόρθωση της 
υπ’ αριθ. 52/2015 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως προς το όνοµα 
της διορισθείσης υπαλλήλου Βαβούδη Ευστρατίας , από το εσφαλµένο 
«ΒΑΒΟΥ∆Η ΕΥΣΤΑΘΙΑ» στο ορθό «ΒΑΒΟΥ∆Η ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ», η οποία έχει ως 
εξής. 

Κατόπιν της υπ’ αριθ. Α1873/2012 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθ. 289/2012 απόφαση του, µετά από εισήγηση 
της τότε Αντιδηµάρχου κ. Αργυρώς Κακαρίκου, ενέκρινε την µεταφορά και 
τοποθέτηση στον ∆ήµο Μεγαρέων οκτώ (8) υπαλλήλων της λυθείσας ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης ∆ήµου Μεγαρέων (∆ΕΥΑΜ) ως εξής:  

1. Καστάνη Ελένη , κατηγορίας ΠΕ ∆ιοικητικού 
2. Οικονοµοπούλου Ελπινίκη , κατηγορίας ΠΕ Οικονοµικού 
3. Βαβούδη Ευστρατία  , κατηγορίας ∆Ε ∆ιοικητικού 
4. Ξεκούκης Ανδρέας , κατηγορίας ∆Ε ∆ιοικητικού 
5. Στρατούρης Κων/νος, κατηγορίας ∆Ε ∆ιοικητικού 
6. Σιδέρης Ιωάννης , κατηγορίας ∆Ε ∆ιοικητικού 
7. Νάστος Ευάγγελος , κατηγορίας ∆Ε ∆ιοικητικού 
8. Μυττάτος Αναστάσιος , κατηγορίας ΥΕ Ύδρευσης-Αποχέτευσης. 
Η ανωτέρω απόφαση εστάλη στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής , η οποία 

την διαβίβασε στο Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης. 
   Με την υπ’ αριθ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.Κ./2/4958/19-3-2015 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης έγινε κατανοµή 6 θέσεων 
προσωπικού στο ∆ήµο Μεγαρέων (544/τ.Β’/ 6-4-2015 ΦΕΚ). 
       Σε εκτέλεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης , το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την 
υπ’ αριθµ. 52/2015 απόφασή του , προχώρησε στην σύσταση έξι (6) προσωρινών 
προσωποπαγών θέσεων , στις οποίες θα κατατάσσονταν  οι αναφερόµενοι στην  εν 
λόγω απόφαση . Η απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου µετά την έγκρισή της από 
την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής , δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2137/τ.Β΄/5-10-2015 .      
Προκειµένου να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των ανωτέρω στον ∆ήµο, η υπηρεσία 
µας προέβη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014, στην 
αναζήτηση και στον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών. 
Μετά την προσκόµιση από τους ως άνω αναφερόµενους των προβλεπόµενων για 
διορισµό δικαιολογητικών , διαπιστώθηκε ότι , το κύριο όνοµα της κας Βαβούδη είναι 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ και όχι ΕΥΣΤΑΘΙΑ , όπως λανθασµένα αναφερόταν στην Υπουργική 
απόφαση και κατ’ επέκταση και στις λοιπές αποφάσεις και πράξεις  
Με το υπ’ αριθ. 20346/19-10-2015 έγγραφο µας ενηµερώσαµε αρχικά την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής η οποία µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 78227/42604/6-11-
2015 έγγραφο της µας παρέπεµψε στο Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης, προκειµένου να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις. 
      Η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης µε το υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.Κ./2-1/οικ.1801/22-1-2016 έγγραφό της , 
σε απάντηση του υπ’ αριθ. 22247/26-11-2015 εγγράφου µας , µας ενηµέρωσε ότι στο 
ΦΕΚ 2992τ.Β/2015 δηµοσιεύθηκε η διόρθωση του ονόµατος της κας Βαβούδη , 
από το εσφαλµένο ΕΥΣΤΑΘΙΑ στο ορθό ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ . Στην συνέχεια η 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής , µε το υπ’ αριθµ. 13407/5116/29-2-2016 έγγραφό 
της , ζήτησε όπως προβούµε στην διόρθωση της υπ’ αριθµ. 52/2015 απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου , η οποία είχε εκδοθεί σε εκτέλεση της υπ’ αριθµ. 
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.Κ./2/4958/19-3-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
& ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και τα κατά συνέπεια υπήρχε λανθασµένη αναφορά 
στο όνοµα της κας Βαβούδη 
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Κατόπιν των ανωτέρω ,  

Εισηγούµαστε 
 
Την διόρθωση της υπ’ αριθ. 52/2015 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:  
ως προς το όνοµα της κας Βαβούδη , από το εσφαλµένο ΒΑΒΟΥ∆Η ΕΥΣΤΑΘΙΑ , 
στο ορθό ΒΑΒΟΥ∆Η ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ  

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη την ανωτέρω εισήγηση και 

συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις και επειδή έκρινε απαραίτητο να προβεί στην 
διόρθωση της υπ’ αριθ. 52/2015 απόφασης του ∆ηµοτικού Σ/λίου  .  
 Αφού είδε  τις ∆/ξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και τα προαναφερόµενα 
σχετικά έγγραφα  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
                     

Α) ∆ιορθώνει την υπ’ αριθ. 52/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
µας , ως προς το όνοµα της κας Βαβούδη, από το εσφαλµένο ΒΑΒΟΥ∆Η 
ΕΥΣΤΑΘΙΑ, στο ορθό ΒΑΒΟΥ∆Η ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ.  

 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.  

Η απόφαση αυτή  έλαβε αυξ. αριθµ. 49/2016. 
…………………………………………………………………………………….…….      
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 Παπαπανούσης Νικόλαος 
Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος 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 ∆ρένης Αθανάσιος 
 Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


