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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

την 21.01.2020

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 21η Ιανουαρίου 2020,
ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 3495/17.01.2020 πρόσκληση του Δημάρχου
ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τη̋
Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 17.01.2020.
Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε.

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε.

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ

«

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

«

«
«

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε.

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.

«

«

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.

«

«

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

«

«

ΑΠΟΦΑΣΗ –010–
Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το
ο

5 θέμα ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά τη δωρεά ηλεκτρολογικού υλικού προ̋ τον Δήμο Δρόπολη̋
Αλβανία̋.
Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 3899/20.01.2020 σχετικό έγγραφο τη̋
Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Ο Δήμο̋ Δρόπολη̋ Αλβανία̋ με την από 14-01-2020 επιστολή του Δημάρχου του κ. Δημητράκη
Τόλη ζητεί από τον Δήμο Ιλίου την δωρεά παραχώρηση του ηλεκτροφωτισμού του, που θα προέλθει από
την αντικατάσταση του υπάρχοντο̋ ηλεκτροφωτισμού του με σώματα νέα̋ τεχνολογία̋ τύπου LED.
Εν προκειμένω ισχύουν τα παρακάτω:
1. Είναι γνωστό ότι ο Δήμο̋ Ιλίου στα πλαίσια προγράμματο̋ ενεργειακή̋ αναβάθμιση̋
ηλεκτροφωτισμού όλη̋ τη̋ πόλη̋ με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού

Οδοφωτισμού του Δήμου Ιλίου με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων
εξοικονόμηση̋ ενέργεια̋ τύπου LED» ποσού 2.227,798.88 ευρώ (με Φ.Π.Α), προβαίνει σταδιακά
στην αντικατάσταση του παλαιού φωτισμού του με σώματα νέα̋ τεχνολογία̋ τύπου LED.
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2. Ο παλαιό̋ εξοπλισμό̋ ουδεμία αξία έχει για τον Δήμο Ιλίου και προορίζεται για ανακύκλωση.

Επομένω̋ προτείνεται όπω̋ γίνει αποδεκτό το αίτημα του Δήμου Δρόπολη̋ για να προβούμε στην
δωρεά-παραχώρηση μέρου̋ των παλαιών φωτιστικών σωμάτων μετά την αντικατάστασή του̋.
Η αναλυτική περιγραφή και το σύνολο του ηλεκτροφωτισμού που θα αποσταλεί θα περιγράφεται και θα
αναλύεται σε έγγραφο

τη̋ Τεχνική̋ Υπηρεσία̋ απευθυνόμενο προ̋ το Δήμο Δρόπολη̋,

μετά την

διαλογή̋ του̋ και την ολοκλήρωση τη̋ προμήθεια̋ και εγκατάσταση̋ των νέων φωτιστικών σωμάτων
εξοικονόμηση̋ ενέργεια̋ στον Δήμο μα̋.
Επειδή η Οικονομική Επιτροπή:
1. είναι αρμόδια κατά άρθρο 72 παρ.κα Νόμο̋ 4623/2019
2. δύναται να παραπέμπει τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Για του̋ λόγου̋ αυτού̋ παρακαλούμε όπω̋ αποφασίσετε:
Α) την αποδοχή τη̋ αίτηση̋ του Δήμου Δρόπολη̋
Β) την δωρεά – παραχώρηση μέρου̋ των αντικατασταθέντων παλαιών φωτιστικών σωμάτων του Δήμου
Ιλίου προ̋ τον Δήμο Δρόπολη̋.»
Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋
Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,
Αποφασίζει Ομόφωνα
1. Αποδέχεται τη δωρεά – παραχώρηση μέρου̋ των αντικατασταθέντων παλαιών φωτιστικών
σωμάτων του Δήμου Ιλίου προ̋ τον Δήμο Δρόπολη̋
2. Παραπέμπει το θέμα προ̋ συζήτηση και λήψη σχετική̋ απόφαση̋ στο Δημοτικό Συμβούλιο
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση
που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών τη̋ μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο
θέμα τη̋ αρμοδιότητά̋ τη̋ στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη σχετική̋ απόφαση̋, εφόσον
κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του».

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε.

Τα Μέλη
Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,
Μαρκόπουλο̋ Φ., Βέργο̋ Ι.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
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