
 

        Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:10704/13.03.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           10η Τακτική  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 13.03.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 13η Μαρτίου 2017, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 10382/09.03.2017 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 09.03.2017. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ      Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ        «      « 

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

6. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.        «     « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «     « 

8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                   «     «  

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Ουδείς 

ΑΠΟΦΑΣΗ –108– 

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

1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομική Επιτροπής, 

με την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι τα μέλη της οικονομικής επιτροπής στην 

πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ τους, με φανερή ψηφοφορία, τον 

αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και 

ο πρόεδρος της επιτροπής. 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους της μειοψηφίας να 

θέσουν υποψηφιότητα. 

Από την πλευρά της μειοψηφίας τέθηκαν οι υποψηφιότητες του κ. Κανελλόπουλου Γεώργιου 

από την παράταξη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ και του κ. Κάβουρα Κων/νου από την παράταξη 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΠΟΛΗ για τη θέση του Αντιπροέδρου 

της Ο.Ε. 

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

για τον Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκαν οι Δ.Σ. κ.κ. Κανελλόπουλος Γεώργιος 
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& Κάβουρας Κων/νος, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της 8 ψήφοι και μια λευκή 

ψήφος. 

Μετά το τέλος της ανωτέρω διαδικασίας και αφού αναδείχθηκαν οι υποψήφιοι για τον 

Αντιπρόεδρο της Ο.Ε., ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κάλεσε 

τα Μέλη της για την εκλογή του Αντιπροέδρου. 

Η ψηφοφορία είναι φανερή δια ανατάσεως της χειρός. 

Για την εκλογή του Αντιπροέδρου, ο υποψήφιος Αντιπρόεδρος κ. Κανελλόπουλος Γεώργιος 

συγκέντρωσε 1 ψήφο που δεν αποτελεί την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής & ο κ. Κάβουρας Κων/νος συγκέντρωσε 1 ψήφο, που επίσης δεν αποτελεί την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής και επομένως η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται. 

Στη δεύτερη ψηφοφορία, ο υποψήφιος Αντιπρόεδρος κ. Κανελλόπουλος Γεώργιος 

συγκέντρωσε 1 ψήφο που δεν αποτελεί την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής & ο κ. Κάβουρας Κων/νος συγκέντρωσε 1 ψήφο, που επίσης δεν αποτελεί την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής, επομένως η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται. 

Στη Τρίτη ψηφοφορία για την εκλογή του αντιπροέδρου ο κ. Κανελλόπουλος Γεώργιος 

συγκέντρωσε 1 ψήφο που δεν αποτελεί τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής & ο κ. Κάβουρας Κων/νος συγκέντρωσε 1 ψήφο, που επίσης δεν αποτελεί τη 

σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

Στη συνέχεια και λόγω του ότι υπήρξε ισοψηφία των δύο υποψήφιων διεξήχθη κλήρωση από 

τον Δήμαρχο κ. Ζενέτο Νίκο, Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κληρώθηκε ο κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

Επομένως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ εξελέγη ο κ. Κανελλόπουλος 

Γεώργιος. 

 

 
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                         Τα Μέλη 

                                        Κουμαραδιός Γ., Βομπιράκη Ν.,          

                                        Χαραλαμπόπουλος Ι., Γκόγκος Κ.,     

                                        Βέργος   Ι., Κανελλόπουλος Γ.,           

                                        Σταματόπουλος Γ., Κάβουρας Κ. 

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  
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