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 Πρακτικό 2/2022 της 9-01-2022 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Μετεώρων 

 

Θέμα: Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων 

 

 

 Στην Καλαμπάκα, σήμερα την 9ην του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2022, 

ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μετεώρων 

συνήλθε σε ειδική  συνεδρίαση στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, ύστερα από 

την με αριθμό πρωτ. 87/5-1-2022 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του 

συνδυασμού του δημάρχου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ. 

Γεώργιου Παπανικολάου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν.    

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών 

παραβρέθηκαν παρόντα 25 μέλη και ονομαστικά οι: 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1 Κόττης  

 
Δημήτριος 
Προεδρεύων 
σύμβουλος 

Παπανικολάου Γεώργιος 

2 Φωλίνας  Νικόλαος Μαλακασιώτης  Χρήστος  

3 Μπαντανίκας Νικόλαος Ζιώγας Δημήτριος  

4 Θεοχάρης Στέφανος  Χύμας  Δημήτριος 

5 Κερασοβίτης Βασίλειος Μπαντέκα Νάνη  Ευαγγελία 

6 Λύπας Δημήτριος Τσαραπατσάνη  Βασιλική 

7 Τούλας  Αντώνιος  Παππάς  Σωτήριος 

8 Παπαχρήστος  Σωτήριος Χαντζιάρας  Γεώργιος 

9 Αρσενίου Γεώργιος     

10 Τσίκαρης Βασίλειος    

11 Θώμος Γεώργιος    Αν  και κλήθηκαν 
νόμιμα 

 

12 Αβραμόπουλος Ελευθέριος   

13 Γιαννούλας Ιωάννης       

14 Ζαμπούρας Δημήτριος      

15 Θεμέλης Σπύρος   

16 Αβραμόπουλος Ελευθέριος   

17 Χαλατσάκης    Πολυζώης    

18 Ράντος Κων/νος   

19 Παπαγεωργίου Χρήστος   

20 Φροσυνάκη Μαρία   

21 Παπάντος Κων/νος   

22 Καραπέτσας Αθανάσιος   
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23 Παπαμιχαήλ Ιωάννης   

24 Καλτσούδας Αναδρέας   

25 Γρηγορίου Κων/νος   

 
Στη  συνεδρίαση  παρέστη  και  ο  Δήμαρχος  κ.Θεόδωρος Αλέκος. 
Καθήκοντα ειδικού γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος του Δήμου Μανώλη Ελισσάβετ. 

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς 

Πρόεδρος, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.3852/2010, (Α’ 87) όπως ισχύει, 

στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής για την δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το 

χρονικό διάστημα από 9.1.2022 έως 31.12.2023. 

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά έξι (6) τακτικά μέλη, ενώ οι 

λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης 

τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής. 

Από τα έξι (6) εκλεγόμενα μέλη της εννεαμελούς (9) Οικονομικής Επιτροπής, τα 

δύο (2) μέλη προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο 

Δήμαρχος.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3, 4 και 6 του άρθρου 74 του ν.3852/2010, 

όπως ισχύει, στην Οικονομική Επιτροπή: 

η Παράταξη «ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΣ» δικαιούται δύο (2) 

εκλεγόμενα μέλη 

η Παράταξη «ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ» δικαιούται δύο (2) εκλεγόμενα μέλη 

η Παράταξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ δικαιούται ένα (1) εκλεγόμενο μέλος 

Οι Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δικαιούνται ένα (1) εκλεγόμενο μέλος 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τις δημοτικές 

παρατάξεις να καταρτίσουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους τους για την 

πλήρωση των θέσεων που δικαιούνται στην Οικονομική Επιτροπή. 

Στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους 

δημοτικούς συμβούλους να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης που 

επιθυμεί ο κάθε ένας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.  

 Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ-

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΣ» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής πέντε (5) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ.  

1.Αρσενίου Γεώργιος 

2.Κερασοβίτης Βασίλειος 

3.Κόττης Δημήτριος 

4.Μπαντανίκας Νικόλαος 

5.Παπανικολάου Γεώργιος 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Παπανικολάου Γεώργιος που απουσίαζε από τη 

συνεδρίαση είχε δηλώσει με αίτησή του την πρόθεση συμμετοχής ως υποψήφιος 

στη διαδικασία εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ» έθεσαν 

υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερις (4) 

σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ.  

1.Αβραμόπουλος Ελευθέριος 

2.Παπαγεωργίου Χρήστος  

3.Ράντος Κων-νος 

4.Φροσυνάκη Μαρία 

Από την παράταξη του συνδυασμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ» έθεσε υποψηφιότητα 

για εκλεγόμενο μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ένας (1) σύμβουλος και 

ονομαστικά ο κ. 

1.Παπαμιχαήλ Ιωάννης 

Από τους Ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους έθεσε υποψηφιότητα για 

εκλεγόμενο μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ένας (1) σύμβουλος και ονομαστικά 

ο κ.  

1.Τούλας Αντώνιος 
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Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι (6) τακτικών μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής. Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με το 

συνολικό αριθμό εκλεγόμενων μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Ψηφοδέλτια στα 

οποία σημειώθηκαν περισσότεροι σταυροί προτίμησης από τους προβλεπόμενους 

ως άνω δεν λήφθηκαν υπόψη.  

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας και την αποσφράγιση της κάλπης, 

καταμετρήθηκαν είκοσι πέντε (25) φάκελοι και μετά την αποσφράγιση των 

φακέλων διαπιστώθηκε από το Προεδρείο τα ακόλουθα: Η παράταξη «ΝΕΟ 

ΞΕΚΙΝΗΜΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  ΔΗΜΟΣ» έλαβε οχτώ (8) ψήφους. Η παράταξη 

«ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ» έλαβε έντεκα (11) ψήφους. Η  παράταξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΩΡΑ» έλαβε τρεις (3) ψήφους και η λογιζόμενη ως παράταξη ««ΕΝΙΑΙΑ 

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ»» έλαβε τρεις (3) ψήφους. 

  Ακολούθησε η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης υπέρ των υποψηφίων των 

συνδυασμών κατά την οποία οι υποψήφιοι των παρατάξεων έλαβαν: 

Α.Από την Παράταξη «ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΣ», οι 

υποψήφιοι  

1.Αρσενίου Γεώργιος οκτώ (8) ψήφους 

2.Κερασοβίτης Βασίλειος έξι (6) ψήφους 

3.Κόττης Δημήτριος οκτώ (8) ψήφους 

4.Μπαντανίκας Νικόλαος έξι (6) ψήφους 

5.Παπανικολάου Γεώργιος έξι (6) ψήφους 

Διαπιστωθείσης ισοψηφίας ο Πρόεδρος διενήργησε κατά νόμο δημόσια κλήρωση 

μεταξύ των μελών που έλαβαν α) 8 ψήφους το αποτέλεσμα της οποίας έχει ως 

εξής: 

Αρσενίου Γεώργιος 1ος, Κόττης Δημήτριος 2ος  

β)  6 ψήφους το αποτέλεσμα της οποίας έχει ως εξής: 

Μπαντανίκας Νικόλαος 1Ος, Παπανικολάου Γεώργιος 2ος , Κερασοβίτης Βασίλειος 

3ος  

Συνεπώς τις δύο (2) έδρες της Οικονομικής Επιτροπής ως τακτικά μέλη 

καταλαμβάνουν κατά σειρά του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν και της 

κλήρωσης οι: 

1. Αρσενίου Γεώργιος   

2. Κόττης Δημήτριος 

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών 

προτίμησης που έλαβαν και της κλήρωσης οι: 

1.Μπαντανίκας Νικόλαος 

2.Παπανικολάου Γεώργιος 

3.Κερασοβίτης Βασίλειος 

 

Β. Από την παράταξη του συνδυασμού «ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ» οι υποψήφιοι  

1.Αβραμόπουλος Ελευθέριος εννέα (9) ψήφους 

2.Παπαγεωργίου Χρήστος έντεκα (11) ψήφους 

3.Ράντος Κων-νος εννέα (9) ψήφους 

4.Φροσυνάκη Μαρία έντεκα (11) ψήφους 

Διαπιστωθείσης ισοψηφίας ο Πρόεδρος διενήργησε κατά νόμο δημόσια κλήρωση 

μεταξύ των μελών που έλαβαν α) 11 ψήφους το αποτέλεσμα της οποίας έχει ως 

εξής: 

Παπαγεωργίου Χρήστος 1ος, Φροσυνάκη Μαρία 2η  

β) 8 ψήφους το αποτέλεσμα της οποίας έχει ως εξής: 

Αβραμόπουλος Ελευθέριος 1ος , Ράντος Κων/νος 2ος  

Συνεπώς τις δύο (2) έδρες της Οικονομικής Επιτροπής ως τακτικά μέλη 

καταλαμβάνουν κατά σειρά του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν και της 

κλήρωσης οι: 

1.Παπαγεωργίου Χρήστος  

2.Φροσυνάκη Μαρία   

ΑΔΑ: 6Ρ1Ψ46ΜΜΥΗ-4ΗΦ



Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών 

προτίμησης που έλαβαν  και της κλήρωσης οι: 

1.Αβραμόπουλος Ελευθέριος 

2.Ράντος Κων/νος 

 

Γ. Από την παράταξη του συνδυασμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ» ο υποψήφιος 

1.Παπαμιχαήλ Ιωάννης  έλαβε τρεις (3) ψήφους. 

Συνεπώς  την μία (1) έδρα της Οικονομικής Επιτροπής ως τακτικό μέλος 

καταλαμβάνει ο: 

 1.Παπαμιχαήλ Ιωάννης   

Αναπληρωματικά μέλη από την παραπάνω παράταξη δεν υπάρχουν. 

 

Δ. Από τους Ανεξάρτητους Συμβούλους «ΕΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ» 

ο υποψήφιος    

1.Τούλας Αντώνιος έλαβε τρεις (3) ψήφους  

Συνεπώς από τους Ανεξάρτητους Συμβούλους τη μία (1) έδρα της Οικονομικής 

Επιτροπής ως τακτικό μέλος καταλαμβάνει ο υποψήφιος 

1. Τούλας Αντώνιος  

 

  Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των 

εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 9.1.2022 έως 

31.12.2023,ως εξής: 

 

Τακτικά Μέλη:  

1.Αρσενίου Γεώργιος   

2.Κόττης Δημήτριος 

3.Παπαγεωργίου Χρήστος   

4.Φροσυνάκη Μαρία    

5.Παπαμιχαήλ Ιωάννης  

6.Τούλας Αντώνιος  

Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη: 

Παράταξη «ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣΔΗΜΟΣ» οι: 

1.Μπαντανίκας Νικόλαος 

2.Παπανικολάου Γεώργιος 

3.Κερασοβίτης Βασίλειος 

Παράταξη «ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ»   

1.Αβραμόπουλος Ελευθέριος 

2.Ράντος Κων/νος 

Παράταξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ» 

 ουδείς. 

 Γίνεται μνεία ότι ο Δ.Σ. Παπαχρήστος Σωτήριος διαφώνησε επί της 

διαδικασίας  

Το παρόν πρακτικό έλαβε αύξ. αριθμό 2/2022 

                                                                                     
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
    
  
 
        Νικόλαος Φωλίνας  
 

 
        Ακριβές Αντίγραφο 
    Ο Δήμαρχος  Μετεώρων 
 
 
 
       Θεόδωρος Γ. Αλέκος 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
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