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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης Τακτικής Συνεδρίασης της 29ης Οκτωβρίου 2014
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 299/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για την Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης βάσει
των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.3852/2010.
Στα Σπάτα σήμερα 29 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη ώρα 08:30 μ.μ. το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος το οποίο συγκλήθηκε
ύστερα από την με αριθμό πρωτ.37704/24-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ.
Κατραμάδου Σταύρου του Ιωάννη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου του Σπυρίδωνος, διαπιστώθηκε από τον
διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33
μελών παραβρέθηκαν παρόντα αρχικά τα 33 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
1.
ΟΥΔΕΙΣ
2. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου
2.
3. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνα
3.
4. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου
4.
5. Κατραμάδος Σταύρος του Ιωάννη
5.
6. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
7. Τούντας Ιωάννης του Σωτηρίου
8. Γιαννάτος Σωτήριος του Αναστασίου
9. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
10. Λίγκου Πηνελόπη του Χαραλάμπους
11. Τυράκης Βάϊος του Γεωργίου
12. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
13. Μπασινάς Ιωάννης του Σταφάνου
14. Ίσαρης Γεώργιος του Νικολάου
15. Μωραΐτη Ιωάννα του Αντωνίου
16. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
17. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
18. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία
19. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
20. Ζήση Μαρία του Ανδρέα
21. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου
22. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
23. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη
24. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
25. Ντουρντουρέκα Καλομοίρα του Δημητρίου
26. Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου
27. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
28. Μαρλαντής Χρήστος του Ηλία
29. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
30. Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα
31. Τσαντήλας Χρήστος του Δημητρίου
32. Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου
33. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Καμία.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την
τήρηση των πρακτικών.
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Εισηγούμενος επί του 1ου Θέματος της Ημερησίας Διάταξης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Κατραμάδος Σταύρος είπε:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»), στους
Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 20.000 κατοίκους, επιλέγεται, με απόφαση του Δ.Σ., κατόπιν
προκηρύξεως, «πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας», ως Συμπαραστάτης του Δημότη
και της Επιχείρησης.
Τονίζεται στο σημείο αυτό, ότι δεν υπάρχει καμία περαιτέρω επίσημη διευκρίνιση, από το αρμόδια
όργανα της Πολιτείας, π.χ. Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με τα ακριβή προσόντα που πρέπει να
διαθέτει ο υποψήφιος που θα καταλάβει το αξίωμα του Συμπαραστάτη, ούτε καθορίζονται ειδικά
κριτήρια επιλογής αυτού. Κατόπιν αυτών οι δημοτικοί σύμβουλοι καλούνται σύμφωνα με τον νόμο
να εκτιμήσουν και να επιλέξουν με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των αιτούντων, το πρόσωπο εκείνο
που κατά την κρίση τους εκπληρώνει τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το «εγνωσμένο κύρος και
την εμπειρία» που αναζητά ο νομοθέτης.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται (και υποβλήθηκαν ήδη) με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο
του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής (παρ.1 άρθρο 77 Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).
Η διαδικασία για την επιλογή του Συμπαραστάτη γίνεται εντός έξι (6) μηνών από την εγκατάσταση
των δημοτικών αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ : 93/Α/14-04-2014), που
τροποποίησε το πρώτο εδάφιο της § 2 του άρθρου 77 του Ν. 3852/10.
Ειδικότερα, όπως αναγράφεται στην Επαναπροκήρυξη του Δήμου μας (υπ’αριθμ.πρωτ.36036/
24.10.2014) στις σχετικές διαδικασίες που αφορούν στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της
Επιχείρησης αναφέρονται οι εγκύκλιοι 59/74896/30-12-2010 και 27230/7.6.2011 του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με
μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του
δημοτικού συμβουλίου.
Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη
συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία.
Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του Συμπαραστάτη
για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου. (παρ.2 άρθρο 77, Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).
Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος
Α’) από 1.1.2011.
Αρμοδιότητες
Ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ’αριθ.πρωτ.32379/17.9.2014 προκήρυξη του Δήμου μας.
Ο Συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου, δέχεται καταγγελίες
άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των
Νομικών του Προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα
σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα
(30) ημερών στους ενδιαφερόμενους. (παρ.3 άρθρο 77 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).
Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν
αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις
αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας. (παρ.4
άρθρο 77 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)
Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση
παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του
Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της.
Ο Συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της
δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του,
όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του Συμπαραστάτη υποβάλλονται στην Δήμαρχο
και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του Συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά
στην ιστοσελίδα του Δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών. (παρ.5 άρθρο 77 Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).
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Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.3852/2010 πρόκειται για "νέο θεσμό εσωτερικής
διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και Ο.Τ.Α., για την καταπολέμηση της
κακοδιοίκησης.
Ο Συμπαραστάτης έχει ως αποστολή, πέραν από την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη
διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών
και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση του δημάρχου και άλλων αιρετών οργάνων
του δήμου από τη συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών.
Μέσω του Συμπαραστάτη, θα αποτρέπονται πρόσθετες διαδικασίες (προσφυγές σε ελεγκτικούς
μηχανισμούς και στη δικαιοσύνη), επειδή πολλά προβλήματα κακοδιοίκησης θα μπορούν να
επιλύονται στο πλαίσιο του ίδιου Ο.Τ.Α. (Εν προκειμένω του Δήμου μας), με αποτέλεσμα την
εξοικονόμηση διαδικασιών, πόρων, χρόνου, χρήματος και ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των
πολιτών". (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ.59/74896/30.12.2010)
Θητεία
Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. (παρ.1 άρθρο 77 Ν.3852/
2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’). Σχετικά με τη θητεία των δημοτικών αρχών αναφέρεται το άρθρο
9 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).
Αντιμισθία
Οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι και οι Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία η
οποία καταβάλλεται από το Δήμο. (παρ.1 άρθρο 92 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)
Η αντιμισθία ορίζεται για κάθε αξίωμα ως εξής:
Η αντιμισθία των Δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων
είναι ισόποση με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου,
των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000)
κατοίκους είναι ισόποση με το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ανωτέρω αποδοχών και των
δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με
το εξήντα τοις εκατό (60%) των ανωτέρω αποδοχών. (παρ.2 άρθρο 92 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010
τεύχος Α’)
Οι Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) της αντιμισθίας που
αναλογεί στο δήμαρχο. (παρ.3 άρθρο 92 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) και όπως
ρυθμίστηκε με το Νόμο 4093/12 από 1.1.2013 λαμβάνουν πλέον το 50 % των ανωτέρω αποδοχών
Έτσι, σύμφωνα με το Ν. 4093/12 οι από 1.1.2013 μικτές αποδοχές του Συμπαραστάτη του Δημότη
και της Επιχείρησης στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, ορίζονται πλέον στα 720 ευρώ.
Αυτό γιατί 1.1.2013 μειώθηκε κατά 50% η αντιμισθία των Προέδρων δημοτικών συμβουλίων [Βλ.
την υποπαρ. Γ 1.3 του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12)].
Τούτο σημαίνει ότι η μείωση αυτή επεκτείνεται αυτόματα και στην αντιμισθία των συμπαραστατών
του δημότη και της επιχείρησης (κατ’ άρθρο 77 παρ.6 ν.3852/10, που λέει ότι «Ο συμπαραστάτης
του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του
προέδρου του δημοτικού συμβουλίου»).
Έτσι, μετά και την μείωση αυτή (50%) οι μικτές αποδοχές των Προέδρων των Δημοτικών
Συμβουλίων και των Συμπαραστατών στους Δήμους, διαμορφώνονται πλέον ως εξής:
- σε δήμους άνω των 100.000 κατοίκων 900,00 ευρώ
- σε δήμους από 20.000 έως των 100.000 κατοίκους 720,00 ευρώ (Όπως δηλαδή ο Δήμος
Σπάτων – Αρτέμιδος)
- σε δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων 540,00 ευρώ
Κωλύματα και ασυμβίβαστα
Ως Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου,
περιφέρειας ή βουλευτής.
Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/2010. (παρ.1 άρθρο 77 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).
Μη υπάρχουσας αντίθετης ρύθμισης, για τη θέση μπορεί να επιλεγεί πρόσωπο που είναι δημότης
άλλου δήμου. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ.59/74896/30.12.2010).
Με το άρθρο 3 (για ζητήματα αποζημίωσης αιρετών της παραγράφου 1 του άρθρου 93 του ν.3852/
2010) της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ: 256/Α/31.12.2012 ορίζεται ότι :
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[Η παρ.5 του άρθρου 92 του ν.3852/2010 (Α΄ 87), ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Τα αιρετά
όργανα της παρ.1 του αρ. 93, στα οποία χορηγείται η ειδική άδεια του αρ.93 για όλο το διάστημα
της θητείας τους, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους
θέσης είτε την αντιμισθία του παρόντος άρθρου. Τα αιρετά όργανα της ίδιας παραγράφου που δεν
δικαιούνται αντιμισθίας λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Σε κάθε
περίπτωση οι κατά τα ανωτέρω δαπάνες, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη όπου αυτές
προβλέπονται, βαρύνουν τον προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ. Τα προαναφερθέντα αιρετά
όργανα, εφόσον πρόκειται περί συνταξιούχων, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία
του παρόντος άρθρου είτε, παραιτούμενοι αυτής, να λαμβάνουν τη σύνταξή τους. Η ενάσκηση του
δικαιώματος επιλογής λαμβάνει χώρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την
ανάληψη των καθηκόντων τους ως αιρετών, με δήλωσή τους στο Δήμο και στο φορέα της
οργανικής τους θέσης. Για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, η ενάσκηση του δικαιώματος επιλογής
λαμβάνει χώρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών από της δημοσιεύσεως του
παρόντος νόμου. Παρελθούσης άπρακτης της προθεσμίας, διακόπτεται η καταβολή των αποδοχών
της οργανικής τους θέσης].
Κρατήσεις - ασφαλιστικές εισφορές
Οι εισφορές επί των αποδοχών της θέσης των αιρετών της παραγράφου 1 του άρθρου 93 του
Ν.3852/2010 που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο αιρετό, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του
οικείου δήμου, ενώ οι τυχόν εισφορές που αντιστοιχούν στον εργοδότη βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του φορέα από τον οποίο προέρχεται. Για τους υπαλλήλους των λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. το
σύνολο των εισφορών τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου δήμου (παρ.3 άρθρο 93
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).
Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται, η διαδικασία καταβολής των
εισφορών, επί των αποδοχών της οργανικής θέσης, στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
(παρ.4 άρθρο 93 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).
Για τους εκπαιδευτικούς δείτε τη σχετική εγκύκλιο (ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.ΘΡ.Φ.351.5/77/165375/Δ1/
29.12.2010).
Σύμφωνα με την υπ’αριθ.19165/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ: 727/Β/4.5.2011), «Οι ασφαλιστικές εισφορές
που καταβάλλονται για την ασφάλιση των Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Προέδρων Δημοτικών
Συμβουλίων όλων των δήμων, του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, των περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρων Περιφερειακών Συμβουλίων, όλων των περιφερειών και
στο συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι
ΝΠΔΔ ή υπάλληλοι κρατικών ΝΠΙΔ και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων, τη διοίκηση
των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και τους
Δημάρχους και περιφερειάρχες των οποίων αναστέλλεται η επαγγελματική δραστηριότητα, κατ’
άρθρα 16, παρ.1 και 119, παρ.1 του Ν.3852/2010, υπολογίζονται και αποδίδονται στο δημόσιο και
στους οικείους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης».
Καταστατική Θέση / Ευθύνες Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης
Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του Συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι
σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους. (παρ.6 άρθρο 77 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010
τεύχος Α’).
Όσον αφορά τις υποψηφιότητες, υποβλήθηκαν με βάση την Προκήρυξη οι παρακάτω αιτήσεις –
δηλώσεις:
1. Του κ. Ποθουλάκη Χρήστου του Μάρκου (με την υπ’αριθμ.πρωτ.36196/14-10-2014 αίτησή του)
2. Του κ. Καλογερόπουλου Ευάγγελου του Κων/νου (με την υπ’αριθμ.πρωτ.37150/21-10-2014
αίτησή του)
3. Της κας Σιδέρη Μαρίας του Σταματίου (με την υπ’αριθμ.πρωτ.37290/22-10-2014 αίτησή της)
4. Του κ. Διαμαντόπουλου Δημητρίου του Τηλέμαχου (με την υπ’αριθμ.πρωτ.37994/29-10-2014
αίτησή του)
5. Του κ. Σαρώφ Παύλου του Φραγκίσκου (με την υπ’αριθμ.πρωτ.38024/29-10-2014 αίτησή του)
Παρακαλούνται οι αιτούντες να προβούν σε μια σύντομη αυτοπαρουσίασή τους, διάρκειας περίπου
έως δέκα (10) λεπτών και στη συνέχεια να ολοκληρώσουμε την προβλεπόμενη διαδικασία.
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Έπειτα ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη
και της Επιχείρησης βάσει των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.3852/2010.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγεί ένας (01) υποψήφιος ο οποίος και πρέπει να συγκεντρώσει
την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ήτοι
είκοσι δύο (22) ψήφους.
Οι υποψήφιοι για την επιλογή με αλφαβητική σειρά είναι:
- Διαμαντόπουλος Δημήτριος του Τηλέμαχου
- Καλογερόπουλος Ευάγγελος του Κων/νου
- Ποθουλάκης Χρήστος του Μάρκου
- Σαρώφ Παύλος του Φραγκίσκου
- Σιδέρη Μαρία του Σταματίου
Ακολούθησε η διαδικασία της ψηφοφορίας από τους Συμβούλους του Δημοτικού Συμβουλίου και
μετά την ολοκλήρωσή της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα εξής:
- Διαμαντόπουλος Δημήτριος του Τηλέμαχου που έλαβε δύο (02) ψήφους
- Καλογερόπουλος Ευάγγελος του Κων/νου
που δεν έλαβε καμία ψήφο
- Ποθουλάκης Χρήστος του Μάρκου
που έλαβε είκοσι δύο (22) ψήφους
- Σαρώφ Παύλος του Φραγκίσκου
που έλαβε πέντε (05) ψήφους
- Σιδέρη Μαρία του Σταματίου
που έλαβε δύο (02) ψήφους
ενώ βρέθηκαν επίσης δύο (02) λευκά ψηφοδέλτια.
Επομένως εκλέγεται ο κ. Ποθουλάκης Χρήστος του Μάρκου διότι συγκέντρωσε την πλειοψηφία
των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι είκοσι δύο (22)
ψήφους.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 299/2014.
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