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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 2/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

    Θέμα : «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:00 συνήλθε σε  

κατεπείγουσα συνεδρίαση με την διαδικασία της  δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή 

Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 

426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ. 1136/21-01-2022 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

      2. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      5. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

      6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό. μέλος  

      7. Ανωγιάτης Αθαναάσιος-  Τακτικό μέλος    

      8. Ντόντης Γεώργιος-         Τακτικό μέλος  

      8. Αμάραντος Σταύρος  -    Τακτικό μέλος  

   

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.8/2022 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον καθώς σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 4623/2019 τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους, εκλέγουν μεταξύ τους με φανερή 

ψηφοφορία τον Αντιπρόεδρο. 

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

«…1. Με την υπ' αριθμ.2/2022 απόφαση  (ΑΔΑ ΨΧ7ΗΟΡ1Γ-ΥΡΘ) της από 16/1/2022 ειδικής 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγησαν μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα από 16-1-2022 έως 31-12-2023 οι κάτωθι: 

Τακτικά μέλη:1)Κουμπής Γρηγόριος,2)Σαριάνογλου Γεώργιος,3)Ματέρης 

Κωνσταντίνος,4)Ντόντης Γεώργιος,5)Ανωγιάτης Αθανάσιος,6)Αμάραντος Σταύρος  

Αναπληρωματικά μέλη: 1)Αργυρός Λεωνίδας,  2)Παγγές Νικόλαος, 3) Κορωναίος 

Κοσμάς,  4)Νίτσας Γεώργιος, 5)Κωστούλας Βασίλειος 6)Κύρλας Κωνσταντίνος  
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Η ανωτέρω απόφαση κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ.πρωτ.:7280/20.1.2022 απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  

2. Με την υπ΄αριθ.32/2022 (ΑΔΑ ΨΟ4ΓΩΞΧ-ΘΛΡ) απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας ορίστηκαν 

τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπή ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών 

Υπηρεσιών και Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής,  κ. Δαρδαμάνης Ιωάννης και ο 

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και  Πολεοδομίας κ. Ακρίβης Κωνσταντίνος.   

 

3. Με την παρ. 11 του άρθρου 74 Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 Ν. 

4555/18 και από την παρ. 11 του άρθρου 2 Ν. 4623/19 “Οι επιτροπές (σημ.: Οικονομική 

Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους, 

εκλέγουν  μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα  ψήφου 

στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής”. 

 

4. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 90/59849/21.08.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, αντιπρόεδρος 

εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών της αντίστοιχης 

Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται. Εάν, και πάλι δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται Τρίτη 

ψηφοφορία και εκλέγεται, όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο της κατά περίπτωση οικείας Επιτροπής». 

     Στη συνέχεια ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε για την θέση 

του αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας, τον δημοτικό σύμβουλο της 

πλειοψηφίας και τακτικό μέλος της επιτροπής, κ. Δαρδαμάνη Ιωάννη. 

Για την θέση  του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής δεν τέθηκε άλλη υποψηφιότητα. 

Με βάση τα παραπάνω, ο κ. πρόεδρος καλεί τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά με την εκλογή του 

παραπάνω υποψήφιου στη θέση του αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. 

Διεξήχθη φανερή ψηφοφορία σύμφωνα με την οποία: 

  Ο κ. Δαρδαμάνης Ιωάννης έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους, του ιδίου και των δημοτικών 

συμβούλων  κ .κ Ν. Γεωργάκου, κ. Κ. Ακρίβη, κ. Γρ.Κουμπή, κ.Γ.Σαριάνογλου, κ. Κ. Ματέρη και 

κ .Γ. Ντόντη. 

  Ο κ . Ανωγιάτης δήλωσε παρών.   Ο κ. Αμάραντος μειοψήφησε 

 

Για τη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε ο κ. Δαρδαμάνης 

Ιωάννης....». 

 

 

 

                             

    Ο  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

 

    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον  Πρόεδρο  και έλαβε υπόψη της, 

 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  
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• την εισήγηση του προέδρου 

• τις διατάξεις του άρθρου  74, παρ. 11 του  Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 76 Ν. 4555/18 και από την παρ. 1 του άρθρου 2 Ν. 4623/19 

• την διαδικασία της φανερής ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 
• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) 
 

Εκλέγει  Αντιπρόεδρο  της Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου Πρέβεζας  για  το χρονικό 

Διάστημα  από  16-01-2022  έως 31-12-2023, τον Αντιδήμαρχο  Οικονομικών  Υπηρεσιών, 

Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, κ. Δαρδαμάνη   

Ιωάννη   ο οποίος   συγκέντρωσε επτά (7) θετικές ψήφους υπέρ επί συνόλου εννέα (9). 

 

 

 

  Ο κ . Ανωγιάτης δήλωσε παρών. 

  Ο κ.  Αμάραντος μειοψήφησε.  

 

 

 
 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  9/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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