
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

 

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 2/2022 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1
ης

  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα: Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής   

 

   Στa Άνω Πεδινά σήμερα στις 9 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα 

Κυριακή  και ώρα 12.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ζαγορίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 33/05-01-2022 έγγραφη πρόσκληση του 

συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες 

ψήφους κ. Γεωργίου Τσουμάνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 

3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του ν. 

4555/2018, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα. 

 

   Παρόντος και του Δημάρχου κ. Γεωργίου Σουκουβέλου, διαπιστώθηκε από τον 

προεδρεύοντα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό Σύμβουλο, πως 

υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών παραβρέθηκαν 

παρόντα  15 μέλη και ονομαστικά οι: 

  

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ:        

1. Τσουμάνης Γεώργιος 

2. Γκρουϊδης Ανδρέας 

3. Τσαπάρης Ιωάννης 

4. Λαδιάς Θεοχάρης 

5. Κίτσιος Ηλίας 

6. Περιστέρης Αναστάσιος 

7. Ρούσκας Παναγιώτης 

8. Ράπτη Αγγελική 

9. Φερεντίνος Δημήτριος 

10. Τζόκας Σταύρος 

11. Κούλας Κωνσταντίνος 

12. Τσουμάνης Λεωνίδας 

13. Ζαρκάδας Ελευθέριος 

14. Μαλανδράκης Ευτύχιος 

15. Ράπτης Ηλίας 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Σπύρου Βασίλειος 

2. Τσουμάνης Αχιλλέας 
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   Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς 

Πρόεδρος κ. Τσουμάνης Γεώργιος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των 

τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής  

 

Αφού πρώτα έγινε στο σώμα γνωστός ο υπολογισμός των εκλεγόμενων μελών που 

δικαιούνται οι παρατάξεις στην επιτροπή και υπολογίστηκε το εκλογικό μέτρο 

ανέφερε, ότι με δεδομένο ότι ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου είναι δεκαεπτά (17)  θα εκλεγούν στην Οικονομική Επιτροπή με ψηφοφορία 

συνολικά τέσσερα (4) τακτικά μέλη, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα 

αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη της 

επιτροπής.  

 

Από τα τέσσερα (4) εκλεγόμενα μέλη της  επταμελούς (7) Οικονομικής Επιτροπής, 

ένα (1) μέλος προέρχεται 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 «ΖΑΓΟΡΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» δικαιούται δύο (2) εκλεγόμενα μέλη  

η Παράταξη «ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ»  δικαιούται ένα (1) 

εκλεγόμενο μέλος 

η Παράταξη «ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ»  δικαιούται 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. 

Ακολούθως κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους 

δημοτικούς συμβούλους να επιλέξουν μυστικά τους υποψηφίους που επιθυμεί ο 

κάθε ένας  από το ψηφοδέλτιο της παράταξης, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. 

  

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «ΖΑΓΟΡΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»  έθεσαν 

υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερις (4)  

δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Κίτσιος Ηλίας, Λαδιάς Θεοχάρης, Ρούσκας Παναγιώτης 

και Τσαπάρης Ιωάννης. 

Από την παράταξη του συνδυασμού «ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΖΑΓΟΡΙΟΥ»  έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  

δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι  οι κ.κ. Κούλας Κωνσταντίνος και Φερεντίνος 

Δημήτριος. 

Από την παράταξη του συνδυασμού «ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ»  έθεσε υποψηφιότητα 

για εκλεγόμενα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι 

κ.κ Ζαρκάδας Ελευθέριος και Τσουμάνης Λεωνίδας. 

 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τεσσάρων (4) τακτικών μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής και των αναπληρωματικών τους. Κάθε σύμβουλος ψήφισε 

υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμό εκλεγόμενων μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής. Δεν υπήρξαν ψηφοδέλτια στα οποία σημειώθηκαν 

περισσότεροι σταυροί προτίμησης από τους προβλεπόμενους ώστε να μην 

ληφθούν υπόψη. 
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Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκαν από το Προεδρείο τα 

ακόλουθα: 

Από την Παράταξη, «ΖΑΓΟΡΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»  . 

ο υποψήφιος  Κίτσιος Ηλίας, έλαβε  έξι (6) ψήφους. 

ο υποψήφιος  Λαδιάς Θεοχάρης,  έλαβε επτά (7) ψήφους. 

ο υποψήφιος  Ρούσκας Παναγιώτης, έλαβε επτά  (7) ψήφους. 

ο υποψήφιος  Τσαπάρης Ιωάννης, έλαβε έξι (6) ψήφους. 

 

Από την Παράταξη, «ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ»    

ο υποψήφιος Κούλας Κωνσταντίνος έλαβε τέσσερις(4) ψήφους, 

ο υποψήφιος Φερεντίνος Δημήτριος έλαβε τρεις (3) ψήφους. 

 

Από την παράταξη,  «ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ» 

Ο υποψήφιος Ζαρκάδας Ελευθέριος έλαβε δύο (2) ψήφους. 

Ο υποψήφιος Τσουμάνης Λεωνίδας έλαβε μια (1) ψήφο. 

 

Συνεπώς τις τέσσερις (4) έδρες της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικά μέλη, 

καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, 

οι:        1. Λαδιάς Θεοχάρης του Κωνσταντίνου 

2. Ρούσκας Παναγιώτης του Βασιλείου 

       3. Κούλας Κωνσταντίνος του Βασιλείου  

       4. Ζαρκάδας Ελευθέριος του Βασιλείου      

 

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών 

προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι τέσσερις (4) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, 

ως ακολούθως: 

1. Κίτσος Ηλίας του Ευθυμίου 

2. Τσαπάρης Ιωάννης του Κων/νου 

3. Φερεντίνος Δημήτριος του Βασιλείου 

4. Τσουμάνης Λεωνίδας του Νικολάου 

 

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των 

τεσσάρων (4) εκλεγέντων τακτικών και των αναπληρωματικών μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 09.01.2022 έως 31.12.2022, ως εξής: 

 

 1.Τακτικά Μέλη:  

1. Λαδιάς Θεοχάρης του Κωνσταντίνου, από την παράταξη, «ΖΑΓΟΡΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»   

2. Ρούσκας Παναγιώτης του Βασιλείου, από την παράταξη, «ΖΑΓΟΡΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»   

3. Κούλας Κωνσταντίνος του Βασιλείου από την παράταξη, «ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ»  

4. Ζαρκάδας Ελευθέριος του Βασιλείου από την παράταξη,  «ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΖΑΓΟΡΙ» 

 

Αναπληρωματικά Μέλη:  

1. Κίτσος Ηλίας του Ευθυμίου, από την παράταξη, «ΖΑΓΟΡΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»   

2. Τσαπάρης Ιωάννης του Κων/νου  από την παράταξη «ΖΑΓΟΡΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»  
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3. Φερεντίνος Δημήτριος του Βασιλείου από την παράταξη «ΕΝΙΑΙΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ»,  

4. Τσουμάνης Λεωνίδας του Νικολάου από την παράταξη «ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΖΑΓΟΡΙ» 

 

   Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα πρακτικά της εκλογής 

διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής 

στον Ελεγκτή Νομιμότητας (ή στην Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως την 

τοποθέτηση του Ελεγκτή Νομιμότητας)  ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από 

προσφυγή δημότη ενώπιων του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2022  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

                                                                       1.ΤΖΙΟΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                        2. ΚΙΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 

ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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