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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        6η
  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 18.02.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 18η Φεβρουαρίου 

2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 12027/14.02.2020 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 14.02.2020. 

        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. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                      «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                          Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                               «    « 

3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                        «    « 

  ΑΠΟΦΑΣΗ –043– 

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

2
ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά τον ορισμό υπολόγου εντάλματο̋ προπληρωμή̋ για 

δαπάνε̋ εργασιών τη̋ ΔΕΔΔΗΕ. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 12359/17.02.2020 έγγραφο τη̋ Οικονομική̋ 

Υπηρεσία̋ του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Έχοντα̋ υπόψη:  

· Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , περί αρμοδιοτήτων τη̋ 

Οικονομική̋ Επιτροπή̋, όπω̋ τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, 

· Το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06), περί έγκριση̋ έκδοση̋ 

ενταλμάτων προπληρωμή̋, 

· Τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-06-1959, περί ενταλμάτων προπληρωμή̋, 

· Tο Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι), 

· Την υπ’ αριθμ. 299/23-12-2019 Απόφαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋, η οποία δεν εκτελέστηκε λόγω 

λήξεω̋ του οικονομικού έτου̋ 2019, 

· Τα σχετικά έγγραφα  τη̋ ΔΕΔΔΗΕ με αριθμ. πρ. 67889/18-12-2019 και 6875/29-01-2020, 
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· Tα υπ’ αριθμ. 68549/19-12-2019 και 10917/12-02-2020 τεκμηριωμένα αιτήματα τη̋ Διεύθυνση̋ 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότηση̋, 

 

και με δεδομένο ότι πρέπει να προβούμε στην πληρωμή δαπανών που αφορούν εργασίε̋ τη̋ ΔΕΔΔΗΕ, 

παρακαλούμε να ορίσετε υπόλογο του εντάλματο̋ προπληρωμή̋ συνολικού ποσού  1.361,99 € : 

 α) Για την χορήγηση νέα̋ παροχή̋ ισχύο̋ 8kVA με αριθμό 17750056-01 στην πλατεία Γεννηματά, η 

οποία χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη περιοδικών αναγκών ηλεκτροδότηση̋, ήτοι εκδηλώσει̋ και 

λοιπέ̋ πολιτιστικέ̋ δραστηριότητε̋, ποσού 335,26 €  και 

β) Για την χορήγηση νέα̋ παροχή̋ ισχύο̋ 25 kVA  με αριθμό 17750127-01 για την σύνδεση στο δίκτυο 

τη̋ ΔΕΔΔΗΕ και την ηλεκτροδότηση τη̋ νέα̋ παιδική̋ χαρά̋ και χώρου πρασίνου που περικλείεται από 

τι̋ οδού̋ Ζαγορίου -Αγίου Νικολάου και πεζοδρόμιο Β. Κορνάρου, ποσού 1.026,73 €. 

Ο υπόλογο̋ υπάλληλο̋ πρέπει να αποδώσει λογαριασμό στην υπηρεσία μέσα σε ένα τρίμηνο από την 

πληρωμή των δαπανών.» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

        Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω, 

          Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Ορίζει υπόλογο του εντάλματο̋ προπληρωμή̋ συνολικού ποσού 1.361,99 € ,ω̋ εξή̋: 

- Για την χορήγηση νέα̋ παροχή̋ ισχύο̋ 8kVA με αριθμό 17750056-01 στην πλατεία Γεννηματά, 

η οποία χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη περιοδικών αναγκών ηλεκτροδότηση̋, ήτοι 

εκδηλώσει̋ και λοιπέ̋ πολιτιστικέ̋ δραστηριότητε̋, ποσού 335,26 €  και 

- Για την χορήγηση νέα̋ παροχή̋ ισχύο̋ 25 kVA  με αριθμό 17750127-01 για την σύνδεση στο 

δίκτυο τη̋ ΔΕΔΔΗΕ και την ηλεκτροδότηση τη̋ νέα̋ παιδική̋ χαρά̋ και χώρου πρασίνου που 

περικλείεται από τι̋ οδού̋ Ζαγορίου -Αγίου Νικολάου και πεζοδρόμιο Β. Κορνάρου, ποσού 

1.026,73 € 

την υπάλληλο του Δήμου μα̋, κα Κοντεκάκη Δήμητρα, η οποία θα πρέπει να αποδώσει λογαριασμό στην 

υπηρεσία μέσα σε ένα τρίμηνο από την πληρωμή των δαπανών. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                             Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,        

     Κουκουβίνο̋ Δ.,  Μαρκόπουλο̋ Φ., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                                     Βέργο̋ Ι. 
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