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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        2η  Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 21.01.2022 

          (Αριθμ. Πρωτ.:  5195/24.01.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 21η Ιανουαρίου 2022, ημέρα   

Παρασκευή  και ώρα 09:00 π.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 4501/20.01.2022 πρόσκληση του 

Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 

τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής στις 20.01.2022 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα 

α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 

και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 

4635/2019,  β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ  

75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. 

(Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης 

του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  εγκύκλιο 

με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 

Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας». 

              Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ         Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ             «      « 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.     «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.      «      « 

5. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.      «      « 

6. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.      «      « 

7. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ         Αν. Μέλος της Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                   Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.     «      « 

          ΑΠΟΦΑΣΗ –005– 

 Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018 το θέμα θεωρείται κατεπείγον διότι υπάρχει 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήματος την 21/01/2022 στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
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και το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα ότι το θέμα είναι όντως κατεπείγον και αφορά την εκλογή 

Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 74 § 11 του Ν. 3852/2010 και όπως 

αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, όπου ορίζεται ότι τα μέλη της οικονομικής 

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

ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της 

επιτροπής. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζενέτος Νίκος, κάλεσε τους 

ενδιαφερόμενους συμβούλους να θέσουν υποψηφιότητα. 

Από την παράταξη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – Νίκος Ζενέτος τέθηκε η υποψηφιότητα της 

κας Αλεβίζου Ανδριάνας για τη θέση του Αντιπροέδρου της Ο.Ε. ενώ από την μειοψηφία δεν 

τέθηκε καμία υποψηφιότητα. 

Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία δια ανατάσεως της χειρός και μετά το τέλος της, η 

υποψήφια Αντιπρόεδρος κα Αλεβίζου Ανδριάνα συγκέντρωσε 8 θετικές ψήφους, που αποτελεί την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

Επομένως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ εξελέγη η κα Αλεβίζου 

Ανδριάνα. 

 
 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                         Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,              

        Μαρκόπουλος Φ.,  Βέργος Ι., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                  Φεγγερός Β., Μυγδάλη Σ., Γαλούνης Δ.   
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