
 1 

 

   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 1/2022 

 

Στη Βυτίνα σήμερα Κυριακή 09 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00 συνήλθε σε ειδική 

συνεδρίαση  δια ζώσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 

(Α’ 87) και των εγκυκλίων 933/96605/29.12.2021 και 932/96599/29.12.2021 του Υπουργείου 

Εσωτερικών το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γορτυνίας, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 

106/04.01.2022 εγγράφου προσκλήσεως του Προεδρεύοντος Δημοτικού Συμβούλου. Η πρόσκληση 

γνωστοποιήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.74 N.4555/2018.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο κος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ Πρόεδρος 

2. ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Αντιπρόεδρος 

3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ   

4. ΔΗΜΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

5. ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  

6. ΚΑΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

7. ΚΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

8. ΜΠΑΡΟΥΤΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  

9. ΜΠΕΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

10. ΜΠΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

11. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  

12. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ  

13. ΡΕΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

14. ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

15. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ  

16. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ  

17. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 

18. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

19. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

20. ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

21. ΣΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

22. ΤΣΙΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΗ 

23. ΛΥΤΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

24. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ   

25. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 2
ου

 Θέματος 

26. ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ 

27. ΖΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ 

28. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

(αν και εκλήθησαν νόμιμα)  

1. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ Γραμματέας 

2. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ  

3. ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

4. ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ του ΠΑΝΟΥ  

5. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 002/2022 

ΘΕΜΑ: «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας». 
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Ο προεδρεύων σύμβουλος ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών 

της εκλογής στον Δημοτικό Υπάλληλο κ. Γεώργιο Νικ. Τσίτουρα. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία είκοσι οκτώ (28) μέλη σε σύνολο τριάντα 

τριών (33) μελών, ο προεδρεύων σύμβουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, καλώντας τα μέλη 

του δημοτικού συμβουλίου να προβούν στην εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού 

συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 09.01.2022 έως 31.12.2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 64 του ν. 3852/2010. 

 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 (06) τακτικά μέλη, ενώ οι λοιποί 

υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη 

της επιτροπής. 

Από τα έξι (06) εκλεγόμενα μέλη της εννεαμελούς οικονομικής επιτροπής, τρία (03) 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 «Ενώνουμε τη Γορτυνία Ανεξάρτητη 

Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία» δικαιούται τρία (03) εκλεγόμενα μέλη, η παράταξη 

«Παγγορτυνιακή Συμμαχία Πολιτών» δύο (02) εκλεγόμενα μέλη και η παράταξη «Γορτυνία 

Μπορούμε» δικαιούται ένα (01) 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 το ψηφοδέλτιο που επιθυμεί ο κάθε ένας, σε ειδικά διαμορφωμένο 

χώρο. 

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Ενώνουμε τη Γορτυνία Ανεξάρτητη 

Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της οικονομικής 

επιτροπής έξι (06) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Αποστολόπουλος Απόστολος του Παναγή, 

Ευστάθιος Καγιούλης του Αποστόλου,  Παναγιώτα Μπέτσα του Βασιλείου, Δημήτριος Μπόρας 

του Νικολάου, Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος του Θεοδώρου και Λεωνίδας Συριόπουλος του 

Ιωάννη. 

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Παγγορτυνιακή Συμμαχία Πολιτών» 

έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της οικονομικής επιτροπής τέσσερις  (04) 

σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Ιωάννης Γιαννόπουλος του Σπυρίδωνος, Γεώργιος 

Δημόπουλος του Αθανασίου, Καλλίμαχος Πυρπυρής του Πάνου και Δημήτριος Στρίκος του 

Παναγιώτη. 

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Γορτυνία Μπορούμε» έθεσαν 

υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της οικονομικής επιτροπής δύο (02) σύμβουλοι και 

ονομαστικά οι κ.κ. Μιλτιάδης Λύτρας του Δημητρίου και Παναγιώτης Παρασκευόπουλος του 

Μιλτιάδη. 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των 6 τακτικών μελών της οικονομικής επιτροπής. 
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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 «Ενώνουμε τη Γορτυνία Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία»: 

ο υποψήφιος κ. Απόστολος Αποστολόπουλος του Παναγή έλαβε δέκα επτά (17) ψήφους. 

ο υποψήφιος κ. Ευστάθιος Καγιούλης του Αποστόλου έλαβε δύο (02) ψήφους. 

η υποψήφια κ. Παναγιώτα Μπέτσα του Βασιλείου έλαβε τρεις (03) ψήφους.  

ο υποψήφιος κ. Δημήτριος Μπόρας του Νικολάου έλαβε δέκα έξι (16) ψήφους. 

ο υποψήφιος κ. Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος του Θεοδώρου έλαβε δύο (02) ψήφους. 

ο υποψήφιος κ. Λεωνίδας Συριόπουλος του Ιωάννη έλαβε δέκα έξι (16) ψήφους. 

 

Συνεπώς, τις τρεις (03) έδρες της οικονομικής επιτροπής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, 

κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι: 

1. Απόστολος Αποστολόπουλος του Παναγή (τακτικό μέλος) 

2. Δημήτριος Μπόρας του Νικολάου (τακτικό μέλος) 

3. Λεωνίδας Συριόπουλος του Ιωάννη (τακτικό μέλος) 

 

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης  που 

έλαβαν οι υπόλοιποι τρεις (03) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως: 

1. Παναγιώτα Μπέτσα του Βασιλείου (αναπληρωματικό μέλος) 

2. Ευστάθιος Καγιούλης του Αποστόλου (αναπληρωματικό μέλος) 

3. Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος του Θεοδώρου (αναπληρωματικό μέλος) 

 

Στην ισοψηφία που πρόεκυψε μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ευστάθιου Καγιούλη 

του Αποστόλου και Ιωάννη Παναγιωτακόπουλου του Θεοδώρου, διενεργήθηκε κλήρωση για την 

κατάταξη τους ως αναπληρωματικά μέλη.  

 

Από την παράταξη «Παγγορτυνιακή Συμμαχία Πολιτών»: 

ο υποψήφιος κ. Ιωάννης Γιαννόπουλος του Σπυρίδωνος έλαβε επτά (07) ψήφους. 

ο υποψήφιος κ. Γεώργιος Δημόπουλος του Αθανασίου έλαβε επτά (07) ψήφους. 

ο υποψήφιος κ. Καλλίμαχος Πυρπυρής του Πάνου έλαβε πέντε (05) ψήφους. 

ο υποψήφιος κ. Δημήτριος Στρίκος του Παναγιώτη έλαβε έξι (06) ψήφους.  

 

Συνεπώς τις δύο (02) έδρες της οικονομικής επιτροπής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, 

κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι: 

1. Ιωάννης Γιαννόπουλος του Σπυρίδωνος (τακτικό μέλος) 

2. Γεώργιος Δημόπουλος του Αθανασίου (τακτικό μέλος) 

 

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που 

έλαβαν οι υπόλοιποι δύο (02) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως: 

1. Δημήτριος Στρίκος του Παναγιώτη (αναπληρωματικό μέλος) 

2. Καλλίμαχος Πυρπυρής του Πάνου (αναπληρωματικό μέλος) 
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Από την παράταξη «Γορτυνία Μπορούμε»: 

ο υποψήφιος κ. Μιλτιάδης Λύτρας του Δημητρίου έλαβε μία (01) ψήφο. 

ο υποψήφιος κ. Παναγιώτης Παρασκευόπουλος του Μιλτιάδη δεν έλαβε ψήφους. 

 

Συνεπώς τη μία (01) έδρα της οικονομικής επιτροπής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, κατά 

σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο: 

1. Μιλτιάδης Λύτρας του Δημητρίου (τακτικό μέλος) 

 

Αναπληρωματικό μέλος αποτελεί, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που 

έλαβε ο εναπομείναν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, ως ακολούθως: 

1. Παναγιώτης Παρασκευόπουλος του Μιλτιάδη (αναπληρωματικό μέλος) 

 
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. Απόστολος Αποστολόπουλος του Παναγή,  2. Δημήτριος Μπόρας του 

Νικολάου, 3. Λεωνίδας Συριόπουλος του Ιωάννη, 4. Ιωάννης Γιαννόπουλος του Σπυρίδωνος, 5. 

Γεώργιος Δημόπουλος του Αθανασίου , 6. Μιλτιάδης Λύτρας του Δημητρίου   

 

Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη: 1. Παναγιώτα Μπέτσα του Βασιλείου 2. 

Ευστάθιος Καγιούλης του Αποστόλου 3. Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος του Θεοδώρου 4. 

Δημήτριος Στρίκος του Παναγιώτη 5. Καλλίμαχος Πυρπυρής του Πάνου 6. Παναγιώτης 

Παρασκευόπουλος του Μιλτιάδη 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 002/2022 
 

 

Μετά την περάτωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται  η συνεδρίαση του Δ.Σ. ώρα 16:30 μ.μ.. 

 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ο Γραμματέας Δ.Σ 

 

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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