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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκλογή Προεδρείου και Επιτροπών στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
της 5ης Μαρτίου 2017

Στην εκ του νόμου προβλεπόμενη ειδική συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο
Σπάρτης εξέλεξε την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 το Προεδρείο του και τα μέλη των
Επιτροπών (Οικονομική και Ποιότητας Ζωής), για τα επόμενα δυόμιση χρόνια μέχρι
τη λήξη της θητείας του.
Της ειδικής συνεδρίασης προέδρευσε ο πρώτος σε σταυροδοσία εκλογής Δημοτικός
Σύμβουλος,κ. Σπυρίδων Μοιράγιας.
Πρόεδρος επανεξελέγη ο κ. Σπυρίδων Μοιράγιας, τον οποίο πρότεινε ο ...
Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Βαλιώτης, εκ μέρους της παράταξης της πλειοψηφίας.
Ο κ. Μοιράγιας έλαβε 25 Ψήφους ενώ υπήρξαν 11 λευκά ψηφοδέλτια.
Αντιπρόεδρος επανεξελέγη ο κ. Ιωάννης Καρμοίρης, τον οποίο πρότεινε εκ μέρους
της παράταξης του ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, κ. Σταύρος
Αργειτάκος.
Ο κ. Καρμοίρης έλαβε 24 ψήφους ενώ υπήρξαν 14 λευκά ψηφοδέλτια.
Γραμματέας επανεξελέγη η κ. Δήμητρα Γρηγόρη, η οποία προτάθηκε από τον
Δήμαρχο μιάς και λοιπές Δημοτικές παρατάξεις δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
Η κ. Γρηγόρη έλαβε έλαβε 30 ψήφους, ενώ υπήρξαν 8 λευκά.
Ο επανεκλεγείς Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ευχαρίστησε για την εκλογή
του.

Στην πρώτη του τοποθέτηση ο κ.Μοιράγιας υπογράμμισε πως «αποτελεί μεγάλη
τιμή για μένα η επανεκλογή μου ως προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου στο μεγάλο
και ιστορικό δήμο μας» κι ευχαρίστησε το Δήμαρχο και όλους τους συναδέλφους
του της πλειοψηφίας που τον πρότειναν αλλά και όλους τους δημοτικούς
συμβούλους που είτε με την ψήφο τους είτε με τη συμμετοχή τους επικύρωσαν την
εκλογή του.
Εκλογή Επιτροπών
Στη συνεδρίαση αυτή το Δημοτικό Συμβούλιο εξέλεξε τα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τακτικά Μέλη:
1. Κανελλόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη
2. Μακρυσοπούλου Χριστίνα του Παναγιώτη
3. Ρήγας Παναγιώτης του Ιωάννη
4. Σμυρνιός Ευστράτιος του Ιωάννη
5. Σταθόπουλος Ιωάννης του Θεοδώρου
6. Βλήτας Νικόλαος του Παναγιώτη
7. Καπετανάκης Σαράντος του Βασιλείου
8. Καρμοίρης Ιωάννης του Νικολάου

( 24 σταυρούς)
( 23 σταυρούς)
( 25 σταυρούς)
( 25 σταυρούς)
( 23 σταυρούς)
( 22 σταυρούς)
( 24 σταυρούς)
( 23 σταυρούς)

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Κοκκορός Ευστράτιος του Άγι
2. Δούνιας Νικόλαος του Παναγιώτη
3. Μαντζουράνης Ιωάννης του Παναγιώτη
4. Πατσιλίβας Θεμιστοκλής του Χρήστου
5. Φέικου Αικατερίνη του Δημητρίου

(26 σταυρούς)
(26 σταυρούς)
(24 σταυρούς)
(25 σταυρούς)
(23 σταυρούς)

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έχει οριστεί ο αντιδήμαρχος Δημήτριος
Αποστολάκος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τακτικά Μέλη:
1. Αργυρόπουλος Σταύρος του Γεωργίου
2. Κονίδης Γεώργιος του Βασιλείου
3. Μεντή Ελένη του Θεοδώρου
4. Πλειώτας Χρίστος του Παν/τη
5. Τσαγκαρούλης Θεόδωρος του Χρήστου

(25 σταυρούς)
(24 σταυρούς)
(24 σταυρούς)
(25 σταυρούς)
(26 σταυρούς)

6. Βλάχος Γεώργιος του Ηλία
7. Κανακάκος Χρήστος του Θεοδώρου
8. Μπουγάδης Χρήστος του Γεωργίου
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Νικολακάκης Ευάγγελος του Ηλία
2. Βελισσάρης Σάββας του Λεωνίδα
3. Γρηγόρη Δήμητρα του Ιωάννη
4. Βλάχος Νικήτας του Ηλία
5. Δημητρόπουλος Χρήστος του Αναστασίου

(22 σταυρούς)
(23 σταυρούς)
(22 σταυρούς)

(25 σταυρούς)
(25 σταυρούς)
(25 σταυρούς)
(22 σταυρούς)
(21 σταυρούς)

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έχει οριστεί ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης
Αργυρόπουλος
Να σημειωθεί πως ο «Καλλικράτης» προβλέπει ότι για την εκλογή των 8 μελών της
κάθε Επιτροπής τα 5 τακτικά και τα 3 αναπληρωματικά μέλη προτείνονται από την
παράταξη της πλειοψηφίας.
Τα άλλα 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη προτείνονται από τις παρατάξεις της
αντιπολίτευσης (στη συγκεκριμένη ψηφοφορία προτάθηκαν όλα από την Δημοτική
παράταξη της μείζονος μειοψηφίας) κι αν υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός
προτάσεων τότε γίνεται ψηφοφορία - στην οποία συμμετέχουν μόνο οι δημοτικοί
σύμβουλοι της αντιπολίτευσης – για να αναδειχθούν οι 3 συν 2 τελικοί υποψήφιοι
της αντιπολίτευσης.
Ο Δήμαρχος Σπάρτης, ευχαριστεί θερμά όλες και όλους τους μέχρι σήμερα
συμμετέχοντες στο Προεδρείο και τις Επιτροπές του Δήμου και ιδιαίτερα τους
συνεργάτες του για την αδιάκοπη προσφορά τους στα δρώμενα του Δήμου μας, για
την αγάπη τους και το πάθος με το οποίο υπηρετούν , σε όποια θέση αποφασίσει η
Δημοτική παράταξη.
Είναι σίγουρο ότι όλοι μαζί, με τις δυνάμεις μας ενωμένες θα καταφέρουμε πολλά,
ώστε να φτιάξουμε μια Σπάρτης αντάξια του ονόματός της, αλλά και να
αναδείξουμε τα χωριά μας .
Από

το

Γραφείο

Δημάρχου

