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           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗΣ) ΤΗΣ 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
46/2017 

 
          Στη Λαμία, σήμερα 5 Μαρτίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 6:00 μ.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6), κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 
πρωτ. οικ.38289/70/23-2-2017 Πρόσκλησης, της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας κ. Ασημίνας Παπαναστασίου, στην 2η Συνεδρίαση (Ειδική) του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. 
Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη 
και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:  
 
Θέμα 3ο Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατ’ άρθρα 164 παρ. 4 και 175 του Ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’ /7-6-2010) 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, o Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος 
Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  
 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κυρίτσης  
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος Κατσαγούνος, 

Φανή Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός  
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως: 

 
Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Αγγελέτος Ιωάννης √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Γρεβενίτης Θωμάς √  
4 Αργύρης Δημήτριος  √  4 Ζαννιάς Αθανάσιος  √ 
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος  √  6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος  √ 
8 Γκάβαλης Σταμάτιος  √  8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία  √ 
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος   √ 
13 Κατσαρός Χαράλαμπος √  12 Γιαννάκης Μιχαήλ √  
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14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη √  16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος  √  «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων  √  «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης  √   «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20 Ζούμπος Βασίλειος   √ 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 31 0 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 15 5 
 
          Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) 
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα έξι (46), ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η 
υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Μαρούλα Ξηρού. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο 
αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
           
          Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, αναφορικά με το 3ο θέμα 
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Σώματος την με αριθμ.πρωτ.43769/109/3-3-2017 εισήγηση, και 
ανέφερε τα ακόλουθα: 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Το άρθρο 164 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’ /7-6-2010) σύμφωνα με το 
οποίο «Για τη Σύσταση των επιτροπών του περιφερειακού συμβουλίου, τη σύγκληση, την 
απαρτία, την πλειοψηφία, τη λήψη απόφασης και κάθε άλλο σχετικό θέμα ισχύουν αναλογικά οι 
διατάξεις για την Οικονομική Επιτροπή» 

2) Το άρθρο 175 του ν. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’ /7-6-2010) σύμφωνα με το 
οποίο «2.Η διάρκεια της Θητείας της οικονομικής επιτροπής είναι δυόμιση έτη. Το περιφερειακό 
συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 165 του παρόντος και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει 
μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της οικονομικής επιτροπής. Δεν 
επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της οικονομικής επιτροπής ο πρόεδρος του περιφερειακού 
συμβουλίου.» 

3) Το άρθρο 165 του ν. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’ /7-6-2010) σύμφωνα με το 
οποίο «Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, της έναρξης της περιφερειακής περιόδου και την 
πρώτη Κυριακή του μηνός Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής, το περιφερειακό συμβούλιο 
συνέρχεται για την εκλογή του προεδρείου του. Κατά το πρώτο έτος συνέρχεται ύστερα από 
πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος  συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες 
ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην 
απόφαση του δικαστηρίου, ενώ κατά το τρίτο έτος με πρόσκληση του προέδρου του. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο το συμβούλιο δεν προσκληθεί σε συνεδρίαση, τότε συνέρχεται 
αυτεπαγγέλτως στις 11 το πρωί της ημέρας αυτής». 
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4) Το άρθρο 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου  
(Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 16853/06-04-2011 του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 661/Β’/20-4-2011 και ΑΔΑ: 4ΑΓΝΚ-Ζ). 

5) Την υπ’ αριθμ. 4/24-02-2011 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Στερεάς Ελλάδας, 
µε την οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας. 

6) Την υπ’ αριθμ. 146/15-9-2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Στερεάς 
Ελλάδας, µε την οποία συστάθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή Αλληλεγγύης και Κοινωνικής 
Εργασίας 

7) Την υπ’ αριθμ. 162/15-9-2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Στερεάς 
Ελλάδας, µε την οποία εκλέχθησαν τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Αλληλεγγύης και 
Κοινωνικής Εργασίας. 

8) Την υπ’ αριθμ. 21/29-2-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Στερεάς Ελλάδας, 
µε την οποία αναδείχθησαν (1) ένα τακτικό μέλος και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, κατ’ 
αντιστοιχία οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Γεώργιος Κουλούρης και Δέσποινα Αλαμπάνου σε 
αντικατάσταση των παραιτηθέντων Αθανάσιου Μιχελή και Νικολάου Θηβαίου. 

9) Την υπ’ αριθμ. 121/4-7-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Στερεάς Ελλάδας, 
µε την οποία αναδείχθησαν δύο (2) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, κατ’ αντιστοιχία οι 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι Πέγκυ Αραβαντινού, Δημήτριος Αργυρίου, Αθανάσιος Καρακάντζας και 
Αθανάσιος Ζαννιάς σε αντικατάσταση των Δημητρίου Αργύρη, Ευάγγελου Κατσαγούνου  και 
Ιωάννη Κοντζιά  

 Κάθε σύμβουλος ψηφίζει υποψήφιους ισάριθμους με τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, κατ’ 
αναλογία της οποίας εκλέγονται τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής 
Εργασίας. Εκλέγονται από την πλειοψηφία και τη μειοψηφία, αντίστοιχα, όσοι λάβουν την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων. H ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για τις θέσεις για τις οποίες δεν 
επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία. Αν δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία και στη δεύτερη 
ψηφοφορία, γίνεται τρίτη ψηφοφορία οπότε εκλέγονται όσοι λάβουν τη σχετική πλειοψηφία των 
παρόντων. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί 
κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση.  

 Στην  ίδια συνεδρίαση και με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται και, ισάριθμα με τα τακτικά, 
αναπληρωματικά μέλη κατά αντιστοιχία προς τη σύνθεση της επιτροπής, τα οποία με τη σειρά της 
εκλογής τους παίρνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της θητείας 
τους. Αναπληρώνουν, επίσης, τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.  

 Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί επειδή δεν 
σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται αναλόγως 
οι διατάξεις των παραγράφου 3 του άρθρου 175, σύμφωνα με τις οποίες  η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 
για  τις θέσεις για τις οποίες δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία. Αν δεν επιτυγχάνεται απόλυτη 
πλειοψηφία και στη δεύτερη ψηφοφορία, γίνεται τρίτη ψηφοφορία οπότε εκλέγονται όσοι λάβουν τη 
σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του 
συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. Στην ίδια συνεδρίαση και με τον ίδιο τρόπο 
εκλέγονται και, ισάριθμα με τα τακτικά, αναπληρωματικά μέλη κατά αντιστοιχία προς τη σύνθεση της 
επιτροπής, τα οποία με τη σειρά της εκλογής τους παίρνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που μένουν 
κενές κατά τη διάρκεια της Θητείας  του.  

Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν 
σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται για τις θέσεις της πλειοψηφίας, οι σύμβουλοι που 
έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στην παράταξη της πλειοψηφίας, 
σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που τους ανακήρυξε και για τις θέσεις τις μειοψηφίας οι της πρώτης 
σε ψήφους παράταξης της μειοψηφίας που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, 
σύμφωνα με την ίδια δικαστική απόφαση. Αν από τις παρατάξεις της μειοψηφίας δεν υπάρξει 
υποψήφιος, τότε στη θέση τους εκλέγεται σύμβουλος της παράταξης της πλειοψηφίας.  

Τα πρακτικά της εκλογής αποστέλλονται, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, στον Ελεγκτή 
Νομιμότητας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή ενός δημότη της περιοχής της 
περιφέρειας κρίνει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα παραλαβής των πρακτικών, αν είναι νόμιμη 
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η εκλογή. Αν ακυρωθεί η εκλογή, επαναλαμβάνεται τη μεθεπόμενη Κυριακή μετά την περιέλευση της 
ακυρωτικής αποφάσεως στην περιφέρεια. Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος 
και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση αυτής, μετά την 
εκλογή της, ένα από τα μέλη της με μυστική ψηφοφορία. Δικαίωμα ψήφου έχει και ο πρόεδρος της 
επιτροπής. Ο αντιπρόεδρος της επιτροπής αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή 
κωλύεται. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

Την εκλογή των οκτώ (8) τακτικών και οκτώ (8) αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής 
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
Στη συνέχεια o κ. Πρόεδρος κάλεσε τα τρία (3) μέλη της εφορευτικής επιτροπής ήτοι τους 
Περιφερειακούς Συμβούλους κ.κ.Μπουρμά Ηλία, (Πρόεδρο), Καλαντζή Αικατερίνη (Μέλος) και Αγγελέτο 
Ιωάννη (Μέλος), να προσέλθουν στην έδρα προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία εκλογής των οχτώ (8) 
τακτικών και των οχτώ (8) αναπληρωματικών μελών στην Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  
         Στο σημείο αυτό ο κ. Πρόεδρος τόνισε ότι από τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 3852/2010 δεν 
ορίζεται ειδική διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη των υποψηφίων της πλειοψηφίας, δηλαδή οι 
υποψήφιοι δεν προβλέπεται να έχουν εκλεγεί εκ των προτέρων σε χωριστή ψηφοφορία από τους 
Συμβούλους της παράταξής τους. Οπότε οι υποψηφιότητες από την πλειοψηφία τόσο για τα τακτικά όσο 
και για τα αναπληρωματικά μέλη, δηλώνονται από τους ιδίους στον κ. Πρόεδρο της Εφορευτικής 
Επιτροπής και ανακοινώνονται στο Σώμα πριν την διεξαγωγή της εκλογής. 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα διακριτά 
στάδια εκλογής: 

 Στο 1ο στάδιο εκλογής το Σώμα θα εκλέξει τα οχτώ (8) τακτικά μέλη. 
 Στο 2ο στάδιο εκλογής το σώμα θα εκλέξει τα οχτώ (8) αναπληρωματικά μέλη. 

 
Κάθε στάδιο εκλογής θα αποτελείται από δύο (2) επιμέρους φάσεις: 

1ο Στάδιο 
 Α1 φάση εκλογή των τριών (3) υποψήφιων τακτικών μελών από την μειοψηφία 
 B1 φάση εκλογή των οχτώ (8) τακτικών μελών από το Περιφερειακό Συμβούλιο 

2ο Στάδιο 
 Α1 φάση εκλογή των τριών (3) υποψήφιων αναπληρωματικών από την μειοψηφία 
 Β1 φάση εκλογή των οχτώ (8) αναπληρωματικών μελών από το Περιφερειακό Συμβούλιο 

 
Κατόπιν της ανωτέρω ανακοίνωσης ο κ. Πρόεδρος, και προκειμένου για την υλοποίηση του 1ου 
Σταδίου, κάλεσε το Σώμα να αποσυρθεί και εν συνεχεία σε μυστική 1η ψηφοφορία να 
εκδηλώσουν την προτίμησή τους σε κάλπη που είχε στηθεί για αυτό το σκοπό, ως ακολούθως: 
 

Α1 φάση 
Υποψήφιοι για τις τρεις (3) θέσεις υποψήφιων τακτικών μελών από την μειοψηφία είναι οι αλφαβητικώς 
παρατιθέμενοι τρεις (3) Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  
κ.κ. Αλαμπάνου Δέσποινα, Γιαννόπουλος Αθανάσιος και Κουλούρης Γεώργιος. 
 
Από αυτή την εκλογική διαδικασία και την καταμέτρηση των ψήφων για τις ανωτέρω θέσεις από την 
μειοψηφία προέκυψαν τα ακόλουθα:  

1η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 20 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 13 
ΑΠΟΝΤΕΣ 7 
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 13 
ΕΓΚΥΡΑ 13 
ΑΚΥΡΑ 2 
ΛΕΥΚΑ 0 

 
Υποψήφια Τακτικά Μειοψηφία 

Α/Α Υποψήφιοι ΨΗΦΟΙ 
1 Αλαμπάνου Δέσποινα 12 
2 Γιαννόπουλος Αθανάσιος 11 
3 Κουλούρης Γεώργιος 13 

ΑΔΑ: ΩΞ547ΛΗ-5ΣΧ



 5 

 
Σημειώνουμε ότι στην συγκεκριμένη ψηφοφορία απείχαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης 
«Λαϊκή Συσπείρωση». 
 
Κατόπιν του ανωτέρω αποτελέσματος, ο κ. Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ανακοίνωσε στο 
Σώμα ότι: 

 Για τις τρεις (3) θέσεις των υποψήφιων τακτικών μελών εξελέγησαν κατά σειρά εκλογής οι 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Κουλούρης Γεώργιος με δεκατρείς (13) ψήφους, Αλαμπάνου 
Δέσποινα με δώδεκα (12) ψήφους και Γιαννόπουλος Αθανάσιος με έντεκα (11) ψήφους, αφού 
έκαστος συγκέντρωσε την απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων η οποία υπολογίζεται 
στο σύνολο των Περιφερειακών Συμβούλων της μειοψηφίας ήτοι στους είκοσι (20).  

 
Β1 φάση 

Υποψήφιοι για τις οχτώ (8) θέσεις τακτικών μελών είναι οι αλφαβητικώς παρατιθέμενοι οχτώ (8) 
Περιφερειακοί Σύμβουλο και ειδικότερα: 
Από την πλειοψηφία πέντε (5) οι κ.κ. Καρακάντζας Αθανάσιος, Κατσαρός Χαράλαμπος, Κούκουζας 
Ευάγγελος, Μπακομήτρος Κωνσταντίνος και Τσιτσάνης Λάμπρος.  
Από την μειοψηφία τρεις (3) οι κ.κ Αλαμπάνου Δέσποινα, Γιαννόπουλος Αθανάσιος και Κουλούρης 
Γεώργιος. 
 
Από αυτή την εκλογική διαδικασία και την καταμέτρηση των ψήφων για τις ανωτέρω θέσεις από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο προέκυψαν τα ακόλουθα:  
 

1η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 51 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 46 
ΑΠΟΝΤΕΣ 5 
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 46 
ΕΓΚΥΡΑ 42 
ΑΚΥΡΑ 2 
ΛΕΥΚΑ 2 

 
Τακτικά Μέλη 

Α/Α Υποψήφιοι ΨΗΦΟΙ 
1 Καρακάντζας Αθανάσιος 39 
2 Κατσαρός Χαράλαμπος 41 
3 Κούκουζας Ευάγγελος 40 
4 Μπακομήτρος Κωνσταντίνος 38 
5 Τσιτσάνης Λάμπρος 42 
6 Αλαμπάνου Δέσποινα 27 
7 Γιαννόπουλος Αθανάσιος 26 
8 Κουλούρης Γεώργιος 28 

 
Κατόπιν του ανωτέρω αποτελέσματος, ο κ. Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ανακοίνωσε στο 
Σώμα ότι: 

 Για τις οχτώ (8) θέσεις των τακτικών μελών εξελέγησαν κατά σειρά εκλογής οι Περιφερειακοί 
Σύμβουλοι κ.κ. Τσιτσάνης Λάμπρος με σαράντα δύο (42) ψήφους, Κατσαρός Χαράλαμπος με 
σαράντα μια (41), Κούκουζας Ευάγγελος με σαράντα (40), Καρακάντζας Αθανάσιος με τριάντα 
εννέα (39), Μπακομήτρος Κωνσταντίνος με τριάντα οχτώ (38), Κουλούρης Γεώργιος με είκοσι 
οχτώ (28), Αλαμπάνου Δέσποινα με είκοσι εφτά (27) ψήφους και Γιαννόπουλος Αθανάσιος με 
είκοσι έξι (26) ψήφους, αφού έκαστος συγκέντρωσε την απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία των 
ψήφων η οποία υπολογίζεται στο σύνολο των παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων ήτοι στους 
σαράντα έξι (46).  

 
Κατόπιν της ανωτέρω ανακοίνωσης ο κ. Πρόεδρος, και προκειμένου για την υλοποίηση του 2ου 
Σταδίου, κάλεσε το Σώμα να αποσυρθεί και εν συνεχεία σε μυστική 1η ψηφοφορία να 
εκδηλώσουν την προτίμησή τους σε κάλπη που είχε στηθεί για αυτό το σκοπό, ως ακολούθως: 
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Α1 φάση 

Υποψήφιοι για τις τρεις (3) θέσεις υποψήφιων αναπληρωματικών μελών από την μειοψηφία είναι οι 
αλφαβητικώς παρατιθέμενοι τρεις (3) Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  
κ.κ. Γεωργούλης Αδαμάντιος, Παπαδιώτης Αθανάσιος και Τσολάκη Σοφία. 
 
Από αυτή την εκλογική διαδικασία και την καταμέτρηση των ψήφων για τις ανωτέρω θέσεις από την 
μειοψηφία προέκυψαν τα ακόλουθα:  

1η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 20 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 13 
ΑΠΟΝΤΕΣ 7 
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 13 
ΕΓΚΥΡΑ 13 
ΑΚΥΡΑ 2 
ΛΕΥΚΑ 0 

 
Υποψήφια Αναπληρωματικά Μειοψηφία 

Α/Α Υποψήφιοι ΨΗΦΟΙ 
1 Γεωργούλης Αδαμάντιος 11 
2 Παπαδιώτης Αθανάσιος 12 
3 Τσολάκη Σοφία 13 

 
Σημειώνουμε ότι στην συγκεκριμένη ψηφοφορία απείχαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης 
«Λαϊκή Συσπείρωση». 
 
Κατόπιν του ανωτέρω αποτελέσματος, ο κ. Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ανακοίνωσε στο 
Σώμα ότι: 

 Για τις τρεις (3) θέσεις των υποψήφιων αναπληρωματικών μελών εξελέγησαν κατά σειρά εκλογής 
οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Τσολάκη Σοφία με δεκατρείς (13) ψήφους, Παπαδιώτης 
Αθανάσιος με δώδεκα (12) ψήφους και Γεωργούλης Αδαμάντιος με έντεκα (11) ψήφους, αφού 
έκαστος συγκέντρωσε την απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων η οποία υπολογίζεται 
στο σύνολο των Περιφερειακών Συμβούλων της μειοψηφίας ήτοι στους είκοσι (20).  

 
Β1 φάση 

Υποψήφιοι για τις οχτώ (8) θέσεις αναπληρωματικών μελών είναι οι αλφαβητικώς παρατιθέμενοι οχτώ 
(8) Περιφερειακοί Σύμβουλο και ειδικότερα: 
Από την πλειοψηφία πέντε (5) οι κ.κ Αραβαντινού Πέγκυ, Αργυρίου Δημήτριος, Παπαναστασίου 
Ασημίνα, Περγαντάς Ιωάννης και Φακίτσας Βασίλειος. 
Από την μειοψηφία τρεις (3) οι κ.κ Γεωργούλης Αδαμάντιος, Παπαδιώτης Αθανάσιος και Τσολάκη Σοφία. 
 
Από αυτή την εκλογική διαδικασία και την καταμέτρηση των ψήφων για τις ανωτέρω θέσεις από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο προέκυψαν τα ακόλουθα:  

1η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 51 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 46 
ΑΠΟΝΤΕΣ 5 
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 46 
ΕΓΚΥΡΑ 42 
ΑΚΥΡΑ 2 
ΛΕΥΚΑ 2 

 
Αναπληρωματικά Μέλη 

Α/Α Υποψήφιοι ΨΗΦΟΙ 
1 Αραβαντινού Πέγκυ 41 
2 Αργυρίου Δημήτριος 39 
3 Παπαναστασίου Ασημίνα 40 
4 Περγαντάς Ιωάννης 38 
5 Φακίτσας Βασίλειος 42 
6 Γεωργούλης Αδαμάντιος 26 
7 Παπαδιώτης Αθανάσιος 27 
8 Τσολάκη Σοφία 28 
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Κατόπιν του ανωτέρω αποτελέσματος, ο κ. Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ανακοίνωσε στο 
Σώμα ότι: 

 Για τις οχτώ (8) θέσεις των αναπληρωματικών μελών εξελέγησαν κατά σειρά εκλογής οι 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Φακίτσας Βασίλειος με σαράντα δύο (42) ψήφους, Αραβαντινού 
Πέγκυ με σαράντα μια (41), Παπαναστασίου Ασημίνα με σαράντα (40), Αργυρίου Δημήτριος με 
τριάντα εννέα (39), Περγαντάς Ιωάννης με τριάντα οχτώ (38), Τσολάκη Σοφία με είκοσι οχτώ 
(28), Παπαδιώτης Αθανάσιος με είκοσι επτά (27) ψήφους και Γεωργούλης Αδαμάντιος με είκοσι 
έξι (26) ψήφους, αφού έκαστος συγκέντρωσε την απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων 
η οποία υπολογίζεται στο σύνολο των παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων ήτοι στους σαράντα 
έξι (46).  

 
          Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 
 

εκλέγει νέα Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  
για το δεύτερο ήμισυ της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου,  

αποτελούμενη κατά σειρά εκλογής από τους: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ Α/Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
Τσιτσάνης Λάμπρος 1 Φακίτσας Βασίλειος 
Κατσαρός Χαράλαμπος 2 Αραβαντινού Πέγκυ 
Κούκουζας Ευάγγελος 3 Παπαναστασίου Ασημίνα 
Καρακάντζας Αθανάσιος 4 Αργυρίου Δημήτριος 
Μπακομήτρος Κωνσταντίνος 5 Περγαντάς Ιωάννης 
Κουλούρης Γεώργιος 6 Τσολάκη Σοφία 
Αλαμπάνου Δέσποινα 7 Παπαδιώτης Αθανάσιος 
Γιαννόπουλος Αθανάσιος 8 Γεωργούλης Αδαμάντιος 

 
Η διάρκεια θητείας των ανωτέρω λήγει την 31 Αυγούστου 2019. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:          
                                                                 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 
 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
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