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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        10
η
  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 12.03.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 12η Μαρτίου 2020, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 17809/06.03.2020 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 06.03.2020. 

        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.                                 «    « 

6. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                        «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                               «    « 

    ΑΠΟΦΑΣΗ –060– 

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

1
ο θέμα εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3 του Ν. 3852/2010, όπω̋ αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018, που αφορά την έγκριση πίστωση̋ ποσού 

1.600,00€ για την κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιών απολύμανση̋ σε δημοτικά κτίρια, καθώ̋ πρόκειται για 

άμεση και επείγουσα ενέργεια για την προστασία τη̋ υγεία̋ των δημοτών και των εργαζομένων στι̋ 

Υπηρεσίε̋ του Δήμου Ιλίου από τον κορονοϊό. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 19432/12.03.2020 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, 

· To Π.Δ. 80/05-08-2016 (ΦΕΚ 145/τ. Α΄), άρθρο 9 , παρ.4 όπου αναφέρεται ότι ‘’ για τι̋ δαπάνε̋ 

για τι̋ οποίε̋ από τη φύση του̋ δεν είναι δυνατή η τήρηση τη̋ διαδικασία̋ του άρθρου 4 του 

παρόντο̋ (συναλλαγματικέ̋ διαφορέ̋, εκτέλεση διοικητικών αποφάσεων κλπ.), αναλαμβάνεται 

η υποχρέωση και δεσμεύεται  η απαραίτητη πίστωση αμέσω̋ μετά την παραλαβή του σχετικού 
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λογαριασμού..’’, 

· Το τιμολόγιο 3723/11-03-2020 ποσού 1.600,00 € από την εταιρεία ‘’Ν. ΚΑΛΑΝΤΡΑΝΑΚΗΣ – Χ. 

ΜΑΡΤΙΝΟΣ Ο.Ε.’’, 

· Τι̋ σχετικέ̋ βεβαιώσει̋ εκτέλεση̋ εργασιών απολύμανση̋ δημοτικών κτιρίων από την εταιρεία 

‘’Ν. ΚΑΛΑΝΤΡΑΝΑΚΗΣ – Χ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ Ο.Ε.’’, 

· Το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβή̋ υπηρεσιών τη̋ Διεύθυνση̋ Κοινωνική̋ Προστασία̋ και 

Υγεία̋, 

· Το τεκμηριωμένο αίτημα τη̋ Διεύθυνση̋ Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Υγεία̋ με αριθ. πρ. 

19315/12-03-2020, 

παρακαλούμε να εγκρίνετε την πίστωση συνολικού ποσού 1.600,00 € για την κάλυψη εκτάκτων 

υπηρεσιών απολύμανση̋ δημοτικών κτιρίων για την προστασία τη̋ υγεία̋ των δημοτών και των 

εργαζομένων στι̋ Υπηρεσίε̋ του Δήμου Ιλίου από τον κορονοϊό. 

Για τη συγκεκριμένη δαπάνη υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτου̋ 2020 του 

Δήμου μα̋ στον Κ.Α. 15.6279.0005 με τίτλο «Απολυμάνσει̋ Χώρων». 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

        Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω, 

          Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Α) Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 § 3 του Ν. 

3852/2010 και όπω̋ αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018 

Β) Εγκρίνει την πίστωση συνολικού ποσού 1.600,00 € για την κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιών 

απολύμανση̋ δημοτικών κτιρίων για την προστασία τη̋ υγεία̋ των δημοτών και των εργαζομένων στι̋ 

Υπηρεσίε̋ του Δήμου Ιλίου από τον κορονοϊό. 

Για τη συγκεκριμένη δαπάνη υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτου̋ 2020 του 

Δήμου μα̋ στον Κ.Α. 15.6279.0005 με τίτλο «Απολυμάνσει̋ Χώρων» 

 

 

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., Ρήγα̋ Π. 
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