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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 17/15-6-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 116/2016 
Επιλογή Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της 

Επιχείρησης ∆ήµου Μεγαρέων. 
  
     Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 15 Ιουνίου 
2016 ηµέρα Τετάρτη & ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 10712/10-6-
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 

 
Παπανίκος ∆ηµήτριος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σταµούλης Ιωάννης ∆ρένης Αθανάσιος 

Μαυροειδή Βασιλική Βογιατζή Εµµανουέλα Γρίβα Παναγιώτα 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Σωτηρίου Γεώργιος Χοροζάνης Αντώνιος 

∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης 

Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης  

Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος  
Καράµπελας Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων.  

Ρήγα Ιωάννα Ζάλης Αθανάσιος  

Φυλακτός Κων/νος Κόττας Βασίλειος  

Καστάνη Αικατερίνη Βαρελάς Κλεάνθης  

Κολάτας Ιωάννης Παπαλευθέρης Ελευθ.  

Πολυχρόνης Ιερόθεος Μπερδελής Γεώργιος  

Ρήγα Ελένη Μαργέτης Παναγιώτης  
   

 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 

Γρηγόριος καθώς και οι Πρόεδροι των Σ/λίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
Μεγαρέων και Ν. Περάµου κ.κ. Μουσταϊρας Ηλίας και Λιώτας ∆ηµοσθένης 
αντίστοιχα. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 110/2016 αποφάσεως απεχώρησε ο 
∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Φωτίου Σταύρος του Νικολάου. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 116/2016 αποφάσεως απεχώρησαν οι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Κοσµόπουλος Ελευθέριος, Βογιατζή Εµµανουέλα 
και Σταµούλης Ιωάννης. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 7ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειµένου και  υπενθυµίζει στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τις υπ’ αριθ. 1/2016 και 25/2016 αποφάσεις τους περί: «Επιλογής του 
συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης ∆ήµου Μεγαρέων» µε τις οποίες 
δεν εκλέχθηκε  Συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης, διότι ουδείς έλαβε 
την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος υπενθυµίζει στα µέλη του ∆ηµοτικού Σ/λίου ότι 
το ανωτέρω θέµα επανήλθε και  τέθηκε στο ∆ηµοτικό Σ/λιο την 17η Μαϊου 2016 (3ο 
θέµα ηµερησίας ∆/ξεως) το οποίο ανεβλήθη λόγω του ότι οι παρόντες ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι δεν κάλυπταν τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 

    Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Σ/λίου 
την  υπ’ αριθ. 9806/30-5-2016 επαναληπτική προκήρυξη του ∆ήµου, η οποία 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και οι παρακάτω ενδιαφερόµενοι για τη 
θέση του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη & της Επιχείρησης  έθεσαν κατόπιν αιτήσεων 
τις υποψηφιότητες τους: 
1. Μαστρανδρίκου Λουκία  του Πέτρου. 
2. Μουρτζούκου Γεωργία του ∆ηµητρίου. 
3. Μουρτζούκου Πηνελόπη του Κων/νου. 
4. Σταµπόλα Αικατερίνη – Ιωάννα του Αθανασίου. 
5. Σχινάς Γεώργιος του Ιωάννη . 
6. Χατζήνας ∆ηµήτριος του Γεωργίου.   

Στο σηµείο αυτό αποχωρούν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.                     
Κοσµόπουλος Ελευθέριος,  Βογιατζή Εµµανουέλα και Σταµούλης Ιωάννης. 

 
Ακολούθως  ο κ. Χατζήνας ∆ηµήτριος του Γεωργίου ζητά τον λόγο από τον              

κ. Πρόεδρο µε σκοπό να τοποθετηθεί επί το θέµατος και ενηµερώθηκε από τον                
κ. Πρόεδρο ότι θα του δοθεί ο λόγος µετά την τοποθέτηση των ∆ηµοτικών Σ/λων. 

Μετά την τοποθέτηση των ∆ηµοτικών Σ/λων  ο κ. Πρόεδρος δίδει τον λόγο  σε 
όλους τους παρευρισκοµένους υποψηφίους να στηρίξουν την υποψηφιότητά τους 
ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Κατά την διάρκεια της τοποθέτησή του ο υποψήφιος κ. Χατζήνας ∆ηµήτριος του 
Γεωργίου κατέθεσε  στο Προεδρείο του ∆ηµοτικού Σ/λίου την από 15-6-2016 ένστασή 
του, που έχει ως εξής: 

 
ΕΝΣΤΑΣΗ 

Του  ΧΑΤΖΗΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ του Γεωργίου. 
Υποψήφιου επί Επαναπροκήρυξης  για την επιλογή του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και 
της Επιχείρησης του ∆ήµου Μεγαρέων, δυνάµεις της µε ΑΠ.8286/4-5-2016 
προκήρυξης, και της µε ΑΠ.9806/30-5-2016. 

ΠΡΟΣ 
Το Προεδρείο και ∆Σ επιλογής των υποψηφίων για τον θεσµό 
του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης του ∆ήµου 

Μεγαρέων , δυνάµει των παραπάνω προκηρύξεων. 
ΚΑΤΑ 

Της διαδικασίας διεξαγωγής της εν λόγω επιλογής / και απόφασης για το αντικείµενο 
του θέµατος της 15ης  Ιουνίου 2016 συνεδρίασης του ∆.Σ 

 
Ενίσταµαι κατά της εν λόγω προσβαλλοµένης διαδικασίας για λόγους 

νοµικούς, δικονοµικούς , πραγµατικούς και αληθινούς, µε την επιφύλαξη να 
υποβάλλω τους λόγους µου άµα µου χορηγηθούν τα πρακτικά της εν λόγω 
συνεδριάσεως. 
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Η παρούσα ένστασή µου υποβάλλεται στο Προεδρείο κατά  την  διάρκεια της 
συζήτησης υπό του εν λόγω ∆Σ, και πριν τούτο το ∆Σ αποφανθεί για το αντικείµενο. 

Επί τούτης να ενηµερωθεί πάραυτα το ∆Σ αφού τούτη υποβάλλεται προκειµένου 
τώρα να διαβαστεί από τον έδρας Προεδρεύοντα του συµβουλίου τούτου, και να 
αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος του πρακτικού της συζήτησης τούτης». 
 

          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..  

   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:  

Μαστρανδρίκου Λουκία, έλαβε  πέντε (5) ψήφους. 
Μουρτζούκου ∆. Γεωργία, έλαβε  τέσσερεις (4) ψήφους. 
Μουρτζούκου Κ. Πηνελόπη, έλαβε  τρείς (3) ψήφους. 
Σταµπόλα Αικατερίνη – Ιωάννα του Αθανασίου, έλαβε  πέντε (5) ψήφους. 
Σχινάς Γεώργιος του Ιωάννη,  έλαβε  ένα (1) ψήφους. 
Χατζήνας ∆ηµήτριος του Γεωργίου, έλαβε  τρείς (3) ψήφους. 
Λευκά: δύο (2) 
Άκυρα: 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 και συνεπώς η ψηφοφορία θα επαναληφθεί σε 
µεταγενέστερη συνεδρίαση. 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 116/2016. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 

Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος 

 ∆ήµας Ιωάννης Βογιατζή Εµµανουέλα 

Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική ∆ρυµούσης Κων/νος 

Ρήγα Ελένη 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 Ζάλης Αθανάσιος 

Μουσταϊρας Ηλίας Ρήγα Ιωάννα Κόττας Βασίλειος 

 Φυλακτός Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 

 Καστάνη Αικατερίνη Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Ο Πρόεδρος της Κολάτας Ιωάννης Μπερδελής Γεώργιος 
∆ηµ.Κοιν. Ν.Περάµου Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης 
Λιώτας ∆ηµοσθένης   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


