
 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 8ης Τακτικής Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  051/2022 

Αριθμ. Πρωτ.:37411/23.05.2022     ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση της εκδήλωσης 
«ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» για το έτος 2022 
 

Σήμερα την 19η Μαΐου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

35104/13.05.2022 πρόσκληση του Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον 

ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς 

Συμβούλους την 13.05.2022, 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», δ) την εγκύκλιο με αριθμ. 426 

του ΥΠΕΣ (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, ε) την εγκύκλιο με αριθμ. 

643 ΥΠΕΣ (Α.Π.:69472/24.09.2021): Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το 

διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και στ) την εγκύκλιο με αριθμ. 63 του 

ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π. 19515/12.10.2021). 

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

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ 

– ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-
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ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ 

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

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 

ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΟΥΚΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

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

βρέθηκαν παρόντα 31, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κακούρης Αντώνιος, Φεγγερός Βασίλειος, Γραμμένου Μαρία, 

Κουσκουρή Σταυρούλα, Γκιόκας Ιωάννης, Πατακιάς Παντελεήμων και Δαλαμάγκας Δημήτριος, 

αποχώρησαν πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και μέχρι πέρατος 

αυτής. 

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρότασή του Προέδρου 

και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

77 § 6 του Ν. 4555/2018, κατέστη ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 2ο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για πραγματοποίηση της εκδήλωσης 

«ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» για το έτος 2022, το θέμα θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η έγκαιρη διεκπεραίωση των ενεργειών προετοιμασίας και ολοκλήρωσης της εκδήλωσης, 

καθώς και της άμεσης ένταξης του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο προς έγκριση. 

 

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

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά  την λήψη απόφασης 

για πραγματοποίηση της εκδήλωσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» για το έτος 2022. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 36822/19.05.2022 σχετικό έγγραφο 

της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Καθώς η κοινωνία μας επανέρχεται σε κανονικούς ρυθμούς κατόπιν της χαλάρωσης των 

περιοριστικών μέτρων για την καταπολέμηση του κορονοϊού, ο Δήμος Ιλίου προτίθεται  να 

πραγματοποιήσει την εκδήλωση - θεσμό  «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» στις 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 και ώρα 19:00 – 

3:00 για όγδοη χρονιά και την πρώτη μετά κορονοϊού εποχή.  

 Ο γνωστός σε όλους θεσμός  θα διοργανωθεί με μεγάλη προσοχή και σύνεση ως προς τη 

τήρηση των όποιων μέτρων θα ισχύουν ακόμη.  Θα πραγματοποιηθούν παράλληλες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις σε επιλεγμένα σημεία της πόλης δημιουργώντας γιορτινή ατμόσφαιρα. Για την 

τόνωση της τοπικής αγοράς του Ιλίου, προτείνουμε τα καταστήματα να είναι ανοιχτά κατά τη 
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διάρκεια της εκδήλωσης. 

 Λόγω της ανάγκης για άμεση ένταξη του εν λόγω θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο 

προς έγκριση καθώς και την έγκαιρη διεκπεραίωση των ενεργειών προετοιμασίας και 

ολοκλήρωσης της εκδήλωσης, παρακαλούμε να αποφασίσετε: 

1. Την πραγματοποίηση της Λευκής Νύχτας  

2. Την έγκριση της επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων από το 

Περιφερειακό Συμβούλιο για τις 2 Ιουλίου 2022 και  ώρα 19:00 έως 03:00» 

και προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

     ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

 

                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    

Ομόφωνα δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 

5 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 § 7 του Ν. 4555/2018 

Κατά Πλειοψηφία εγκρίνει: 

Α. Την πραγματοποίηση της «Λευκής Νύχτας» στο Δήμο Ιλίου στις 02.07.2022, ως αναλυτικά 

ανωτέρω αναφέρεται. 

Β. Παραπέμπει την εν λόγω Απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για έγκριση επέκτασης του 

ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων για τις 2 Ιουλίου 2022 και  ώρα 19:00 έως 03:00.  

     Στην παρούσα απόφαση καταψήφισαν οι κ.κ. Κυριακοπούλου Π. & Ρήγας Π. Δ.Σ. της 

Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιλίου» και οι κ.κ. Κουτσιανάς Π. & Χρόνης Γ. Δ.Σ. της 

Δημοτικής Παράταξης «Ασυμβίβαστο Ίλιον».  

 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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