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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 02ης τακτικής ειδικής συνεδρίασης έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Μεταμόρφωσης Αττικής 
 

 
Αριθμός Απόφασης 03/2022 

Θέμα 

Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
 Στη Μεταμόρφωση Αττικής και στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης, σήμερα 09 
Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική ειδική δια ζώσης συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Μεταμόρφωσης, ύστερα από πρόσκληση του Δημοτικού Συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού 
που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους ψήφους κ. Ιωάννης Μπάλτας, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 05-01-
2022. 
 Της συνεδρίασης προΐσταται ο πλειοψηφήσας Δημοτικός Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού κ. 
Ιωάννης Μπάλτας. 

Μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 11:00 εκφωνούνται τα ονόματα 
και διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων ως εξής: 

 
Παρόντες: Αδαμίδης Αδάμ, Αναστασόπουλος Δημήτριος, Αντωνοπούλου Χριστίνα, Γαρούφος Ευάγγελος, 
Ζυγούνας Νικόλαος, Ηλιόπουλος Γεώργιος, Καλαντζή Αγγελική, Καραβάκος Βασίλειος, Κολοβός Κωνσταντίνος, 
Λουσίδης Παναγιώτης, Μακρίδης Παναγιώτης, Μολύβας Γρηγόριος, Μπάλτας Ιωάννης, Νικολοπούλου 
Χαρίκλεια, Παπαδόπουλος Φώτης, Πατέλη Νικολέττα, Πετρόπουλος Γεώργιος, Σαριδάκης Στυλιανός, Σκοπελίτη 
Δήμητρα, Σφυρής Θεόδωρος, Τσίκνας Δημήτριος, Τσεβά Δήμητρα,  Χρονόπουλος Γεώργιος. 
 
Απόντες: Βάγγερ Χρήστος, Γεροστάθης Νεκτάριος, Νάνος Σάββας και Πεπαρίδης Δημήτριος. 
 
Αποχωρήσεις: Κατά την διαδικασία εκλογής των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποχώρησαν οι κ.κ. 
Μακρίδης Παναγιώτης, Μολύβας Γρηγόριος και Τσεβά Δήμητρα. 

 
Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαπίστωση της νόμιμης 

απαρτίας, δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών, βρέθηκαν παρόντες 23 κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση 
παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευστράτιος Σαραούδας. 

 
Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος  ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στον δημοτικό υπάλληλο 

κ. Σπυρίδωνα Στυλιανέση . 
Μετά την εκλογή του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου η 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 η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται 
από εφτά (7) έδρες. 

Οι τρεις (3) έδρες ορίζονται υποχρεωτικά από τον Δήμαρχο. Οι υπολειπόμενες τέσσερις (4) έδρες 
υπολογίζονται με το εκλογικό μέτρο. Το εκλογικό μέτρο ισούται με το πηλίκο που προκύπτει, έως δεύτερου 
δεκαδικού ψηφίου, από τη διαίρεση του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου με τον 
συνολικό αριθμό των εκλεγόμενων μελών της οικονομικής επιτροπής. Στη συνέχεια ο αριθμός των δημοτικών 
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συμβούλων κάθε παράταξης διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και η κάθε παράταξη εκλέγει στις επιτροπές 
αριθμό μελών ίσο με το ακέραιο μέρος της διαίρεσης. 

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά τέσσερα(04) τακτικά μέλη, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, 
ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής.  

Σύμφωνα λοιπόν με το αποτέλεσμα των Δημοτικών Εκλογών και με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 
3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4555/2018, στην Οικονομική Επιτροπή 
οι παρατάξεις: 

 

• Ελπίδα για τη Μεταμόρφωση δικαιούται ένα (01) εκλεγόμενο μέλη. 

• Νέα Πορεία δικαιούται ένα (01) εκλεγόμενο μέλος. 

• Συμμαχία Πολιτών για την Μεταμόρφωση  δικαιούται ένα (01) εκλεγόμενο μέλος. 

• Η Δημοτική Κίνηση Μεταμόρφωσης Πολιτεία Πολιτών δικαιούται ένα (01) εκλεγόμενο μέλος. 
 

Αν δημοτική παράταξη, η οποία δικαιούται μέλος στην επιτροπή, δεν υποδείξει υποψήφιο ή 
υποψήφιους (δηλ. δεν καταρτίσει ψηφοδέλτιο με υποψήφιους συμβούλους στην επιτροπή), τότε τη θέση του ή 
τις θέσεις τους καταλαμβάνουν ανά μία υποψήφιοι των παρατάξεων με το μεγαλύτερο αριθμό δημοτικών 
συμβούλων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού δημοτικών συμβούλων, τη θέση καταλαμβάνει η παράταξη που έλαβε 
τις περισσότερες ψήφους στις δημοτικές εκλογές.  

Η Δημοτική Κίνηση Μεταμόρφωσης Πολιτεία Πολιτών  ήταν απούσα στη συνεδρίαση οπότε τη θέση του 
υποψηφίου της την καταλαμβάνει η παράταξη του Δημάρχου Ελπίδα για τη Μεταμόρφωση.  

Άρα η κατανομή των εδρών ανά παράταξη διαμορφώνεται ως εξής: 

• Ελπίδα για τη Μεταμόρφωση δικαιούται δυο (02) εκλεγόμενα μέλη. 

• Νέα Πορεία δικαιούται ένα (01) εκλεγόμενο μέλος. 

• Συμμαχία Πολιτών για την Μεταμόρφωση  δικαιούται ένα (01) εκλεγόμενο μέλος. 
 

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης ενημέρωσε το σώμα ότι τα τρία (3) οριζόμενα μέλη είναι τα εξής: 

• Δήμαρχος Ευστράτιος Σαραούδας – Πρόεδρος Επιτροπής. 

• Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών – Οριζόμενο Μέλος. 

• Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης -Οριζόμενο Μέλος. 
Στη συνέχεια, η 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 το ψηφοδέλτιο που επιθυμεί ο κάθε ένας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.         

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης Ελπίδα για τη Μεταμόρφωση  έθεσαν υποψηφιότητα 
για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερις (04) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Αδαμίδης 
Αδάμ, Αντωνοπούλου Χριστίνα, Λουσίδης Παναγιώτης και Ιωάννης Μπάλτας. 

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης Νέα Πορεία έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δύο (02) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Ηλιόπουλος Γεώργιος και 
Χρονόπουλος Γεώργιος. 

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης Συμμαχία Πολιτών για την Μεταμόρφωση  έθεσαν 
υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δύο (02) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. 
Καλαντζή Αγγελική και Καραβάκος Βασίλειος. 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τεσσάρων (04)  τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμό εκλεγομένων 

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, διαπιστώθηκαν από το προεδρείο τα ακόλουθα:    

• Από την Παράταξη Ελπίδα για τη Μεταμόρφωση: 
 ο υποψήφιος Αδαμίδης Αδάμ  έλαβε οκτώ (08) ψήφους, 
 η υποψήφια Αντωνοπούλου Χριστίνα έλαβε επτά (07) ψήφους, 
 ο υποψήφιος Λουσίδης Παναγιώτης έλαβε εννέα (09) Ψήφους, 
 ο υποψήφιος Μπάλτας Ιωάννης έλαβε επτά ψήφους (07)ψήφους. 

Συνεπώς, τις δύο (02) έδρες της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, κατά σειρά, 
βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι: 

1.  Λουσίδης Παναγιώτης -Τακτικό Μέλος 
2.  Αδαμίδης Αδάμ  -Τακτικό Μέλος 
Αναπληρωματικά μέλη  αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι 

υπόλοιποι δύο υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως:   
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1.  Αντωνοπούλου Χριστίνα – Αναπληρωματικό Μέλος  
2.  Μπάλτας Ιωάννης - Αναπληρωματικό Μέλος  

• Από την Παράταξη Νέα Πορεία: 
ο υποψήφιος Ηλιόπουλος Γεώργιος  έλαβε τέσσερις (04) ψήφους, 
ο υποψήφιος Χρονόπουλος Γεώργιος  έλαβε πέντε (05) ψήφους, 

Συνεπώς, τη μια (01) έδρα της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, κατά σειρά, 
βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο: 

1.  Χρονόπουλος Γεώργιος -Τακτικό Μέλος 
Αναπληρωματικό μέλος αποτελεί, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε ο 

υπόλοιπος ένας (01)  υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, ως ακολούθως:   
1.  Ηλιόπουλος Γεώργιος -Αναπληρωματικό Μέλος 

• Από την Παράταξη Συμμαχία Πολιτών για την Μεταμόρφωση : 
η υποψήφια Καλαντζή Αγγελική έλαβε τρείς (03) ψήφους, 
ο υποψήφιος Καραβάκος Βασίλειος έλαβε δυο (02) ψήφους, 

Συνεπώς, τη μια (01) έδρα της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, κατά σειρά, 
βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, η: 

1.  Καλαντζή Αγγελική -Τακτικό Μέλος 
Αναπληρωματικό μέλος αποτελεί, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε ο 

υπόλοιπος ένας (01)  υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, ως ακολούθως:   
1.  Καραβάκος Βασίλειος -Αναπληρωματικό Μέλος 
Τέλος από την καταμέτρηση βρέθηκε και ένα λευκό ψηφοδέλτιο.  
Συνοψίζοντας, η 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. Λουσίδης Παναγιώτης  
2. Αδαμίδης Αδάμ   
3. Χρονόπουλος Γεώργιος 
4. Καλαντζή Αγγελική 
Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη:  
1.  Αντωνοπούλου Χριστίνα 
2.  Μπάλτας Ιωάννης 
3.  Ηλιόπουλος Γεώργιος 
4.  Καραβάκος Βασίλειος 

 
 
 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αφού άκουσε την Προέδρο του και λαμβάνοντας υπόψη: 

 
1. Τις Διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/10 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 

4555/2018 
2. Την υπ’ αριθμ. 932/29-12-2021 (ΑΔΑ:6ΝΣΙΜΤΛ6-ΣΩΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
3. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων, τη διαλογική 

συζήτηση και ανάγνωση εγγράφων κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα μαγνητοσκοπημένα 
πρακτικά. 

4. Τη μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε και τα αποτελέσματα αυτής. 
 

 
 
 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 Αποδέχεται την διαδικασία εκλογής των τεσσάρων (04) τακτικών και αναπληρωματικών μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής, καθώς επίσης και τον ορισμό των τριών (03) μελών από τον Δήμαρχο. 
 Η νέα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής έχει ως εξής: 
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                       ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1. Δήμαρχος Ευστράτιος Σαραούδας – Πρόεδρος Επιτροπής. 
2. Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών – Οριζόμενο Μέλος. 
3. Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – Οριζόμενο Μέλος. 
4. Λουσίδης Παναγιώτης - Εκλεγόμενο Μέλος. 
5.  Αδαμίδης Αδάμ  - Εκλεγόμενο Μέλος. 
6. Χρονόπουλος Γεώργιος - Εκλεγόμενο Μέλος. 
7. Καλαντζή Αγγελική - Εκλεγόμενο Μέλος. 

         
              ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. Αντωνοπούλου Χριστίνα- Εκλεγόμενο Μέλος. 
2. Μπάλτας Ιωάννης- Εκλεγόμενο Μέλος. 
3. Ηλιόπουλος Γεώργιος- Εκλεγόμενο Μέλος. 
4. Καραβάκος Βασίλειος- Εκλεγόμενο Μέλος. 

Η χρονική διάρκεια της Οικονομικής Επιτροπή ορίζεται, σύμφωνα με την 932/29-12-2021 
(ΑΔΑ:6ΝΣΙΜΤΛ6-ΣΩΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για την δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής 
περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 9.1.2022 έως 31.12.2023. 

   
 
 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 03 
Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται: 

  
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου               Τα μέλη 
               Δήμητρα Σκοπελίτη  
                         

              
 
    
   

 

Αδαμίδης Αδάμ 

Αναστασόπουλος Δημήτριος 

Αντωνοπούλου Χριστίνα  

Γαρούφος Ευάγγελος  

Ζυγούνας Νικόλαος  

Ηλιόπουλος Γεώργιος  

Καλαντζή Αγγελική  

Καραβάκος Βασίλειος  

Κολοβός Κωνσταντίνος  

Λουσίδης Παναγιώτης 

Μπάλτας Ιωάννης 

Νικολοπούλου Χαρίκλεια 

Παπαδόπουλος Φώτης  

Πατέλη Νικολέττα  

Πετρόπουλος Γεώργιος 

Σαριδάκης Στυλιανός  

Σφυρής Θεόδωρος 

Τσίκνας Δημήτριος 

Χρονόπουλος Γεώργιος  
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