
 

 
ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 1ης Ειδικής Συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

 

Αριθ.  Απόφασης  001/2022 

Αριθμ. Πρωτ.: 1838/11.01.2022                                                             ΘΕΜΑ 

Εκλογή των μελών του Προεδρείου του 

Δημοτικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο 

από 09.01.2022 έως 31.12.2023 

 

Σήμερα την 9η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Ειδική Δια Ζώσης Συνεδρίαση, στην αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από 

την υπ’ αριθμ. 703/05.01.2022 πρόσκληση της πλειοψηφούσας Δημοτικής Συμβούλου κας 

Βομπιράκη Νικολέττας  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με 

αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 05 .01.2022. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                          

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ : ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 

ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 
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ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Η συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων έγινε με επίδειξη πιστοποιητικού 

εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID-19 (PCR ή 

rapid test). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 36, η Προεδρεύουσα Σύμβουλος κα Βομπιράκη Νικολέττα κήρυξε την 

έναρξη της Συνεδρίασης και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 

******************* 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 4 περ. δ’ και 64 παρ. 1 του ν. 

3852/2010, όπως τα ανωτέρω άρθρα αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 6 και 73 του ν. 

4555/2018, αντίστοιχα και ισχύουν δυνάμει των τροποποιήσεων που επέφεραν οι ν. 

4604/2019 και 4623/2019, το Συμβούλιο καλείται στην ειδική αυτή συνεδρίαση να  

προβεί στην εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χρονική 

περίοδο από 09.01.2022 έως 31.12.2023. 

 Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος, κα Βομπιράκη Νικολέττα, αφού ανέθεσε καθήκοντα 

ειδικού γραμματέα στη Δημοτική Υπάλληλο κα  Καρκαλιά Φιλαρέτη, κάλεσε το συμβούλιο 

να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου για 

την δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 

09.01.2022 έως 31.12.2023, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, η οποία έλαβε χώρα σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 71 του ν. 4555/2018. 

Ειδικότερα, όπως ανέφερε η Προεδρεύουσα Σύμβουλος, προτείνεται ο Πρόεδρος από 

την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου, ο Αντιπρόεδρος από την παράταξη που 

αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη και ο Γραμματέας από την παράταξη που 

αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη. Στη συνέχεια, κάλεσε όλους τους συμβούλους της 

δημοτικής παράταξης του εκλεγμένου Δημάρχου να αποσυρθούν (προς το δεξιό μέρος της 

αίθουσας), ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη 

να αποσυρθούν (προς το αριστερό μέρος της αίθουσας) και να αναδείξουν τον υποψήφιο 

Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος, κάλεσε τα μέλη της παράταξης που 

αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη να αποσυρθούν (στο κέντρο της αίθουσας) και να 

αναδείξουν τον υποψήφιο Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Όπως ενημέρωσε η Προεδρεύουσα Σύμβουλος, προτεινόμενοι για την κάλυψη των 

θέσεων του Προεδρείου από τις παρατάξεις είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των μελών των αντίστοιχων παρατάξεων, κατόπιν μυστικής 

ψηφοφορίας. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη 

πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία θα επαναληφθεί. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία 
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δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνδυασμού ή 

υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων 

υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική 

πλειοψηφία των παρόντων μελών της παράταξης, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας θα 

διενεργηθεί κλήρωση. Επιπλέον υποψήφιοι για τα υπό κάλυψη αξιώματα μπορεί να 

αναδειχθούν οι σύμβουλοι που τυχόν απουσιάζουν από τη συνεδρίαση, για οποιοδήποτε 

λόγο, εφόσον έχουν εκδηλώσει τη σχετική βούλησή τους, με σχετικό έγγραφο που 

κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου.  

Οι σύμβουλοι των προμνησθέντων παρατάξεων ακολούθησαν τη διαδικασία που 

αναλύθηκε. Μετά την ολοκλήρωσή της η προεδρεύουσα σύμβουλος ανακοίνωσε τα ονόματα 

των υποψηφίων που εκλέχθηκαν και συγκεκριμένα:  

α. υποψήφιος Πρόεδρος ο κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης 

β. υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ. Δαλαμάγκας Δημήτριος και 

γ. υποψήφιος Γραμματέας ο κ. Τσακανίκας Αθανάσιος  

Η προεδρεύουσα σύμβουλος ενημέρωσε, στη συνέχεια, ότι αφού ολοκληρώθηκε η 

διαδικασία εκλογής του προτεινόμενου υποψηφίου για καθένα από τα αξιώματα του 

προεδρείου του συμβουλίου, σύμφωνα με την εκλογική δύναμη της κάθε παράταξης, όπως 

αντίστοιχα αναγράφεται πιο πάνω,  το τελευταίο καλείται να επικυρώσει την εκλογή του 

υποδειχθέντος υποψηφίου για κάθε αξίωμα και για το λόγο αυτό κάλεσε τα μέλη των 

παρατάξεων να υποβάλλουν τυχόν διαφορετικές προτάσεις.  

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η εκλογή των προτεινόμενων υποψήφιων για κάθε 

αξίωμα επικυρώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν υποβληθεί διαφορετική πρόταση 

ή εάν καμία από τις διαφορετικές προτάσεις που τυχόν υποβληθούν, κατά τη μυστική 

ψηφοφορία που διεξάγεται και στην οποία μετέχει και ο αρχικώς υποδειχθείς υποψήφιος, 

δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του 

δημοτικού συμβουλίου.  

Ακολούθως, κάλεσε τα μέλη του συμβουλίου να επικυρώσουν με μυστική 

ψηφοφορία την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του 

Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς για την κάλυψη των εν λόγω θέσεων δεν υποβλήθηκε νέα 

υποψηφιότητα.  

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας 

διαπιστώθηκε από την προεδρεύουσα Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για την δεύτερη θητεία 

09.01.2022 έως 31.12.2023 οι κάτωθι: 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κος Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης (με 30 

σταυρούς και 6 λευκά)  

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κος Δαλαμάγκας Δημήτριος (με 30 

σταυρούς και 6 λευκά) και 

Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κος Τσακανίκας Αθανάσιος (με 30 σταυρούς 

και 6 λευκά). 
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Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

        Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

     ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ 
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