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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      41η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                         την 15.09.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 15η Σεπτεμβρίου 

2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 61959/11.09.2020 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 11.09.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη 

σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 

429/12.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατεία̋ 

(Β’ 850/13.03.2020). 

        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. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                       «    « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                  «    « 

5. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ   Αν. Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                            Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε.   

2. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                         «    « 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                  «    « 

4. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ                       «    « 

   ΑΠΟΦΑΣΗ –297– 

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

1ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά τη λήψη απόφαση̋ για  εξειδίκευση πίστωση̋ του Κ.Α. 

00.6495.0001. 

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 60561/08.09.2020  σχετικό έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Έχοντα̋ υπόψη: 

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

Οικονομική̋ Επιτροπή̋, 

· Το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], 

· Τo σχετικό έγγραφο του Γραφείου Νομική̋ Υποστήριξη̋ του Δήμου Ιλίου,  
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παρακαλούμε να πάρετε απόφαση για την εξειδίκευση τη̋ πίστωση̋ του Κ.Α. 00.6495.0001 

με τίτλο «Προμήθεια ειδών για ενημέρωση των πολιτών σε κοινόχρηστου̋ χώρου̋ του Δήμου Ιλίου» 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτου̋ 2020, που αφορά την προμήθεια 

πέντε (5) αναμνηστικών πινακίδων για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντο̋ ποσού διακοσίων 

εβδομήντα εννιά ευρώ (279,00 €) & την προμήθεια πέντε (5) ενημερωτικών πινακίδων για 

τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ποσού διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (248,00 €), ήτοι 

συνολικού ποσού πεντακοσίων είκοσι εφτά ευρώ (527,00 €). 

Αναλυτικά η προμήθεια αφορά: 

1. πέντε (5) αναμνηστικέ̋ πινακίδε̋ έργου που θα τοποθετηθούν στι̋ 5 υπεραιωνόβιε̋ ελιέ̋, 

ηλικία̋ περίπου 600 ετών, οι οποίε̋ μεταφυτεύτηκαν στον Δήμο Ιλίου, με την ευγενική 

χορηγία τη̋ ΕΡΓΟΣΕ και του Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο τη̋ συνεργασία̋ του̋ για τη 

διάσωση ελαιόδεντρων που προέρχονται από απαλλοτριώσει̋ εκτάσεων για την κατασκευή 

έργων. Η προμήθεια των πινακίδων αποτελεί υποχρέωση για του̋ δικαιούχου̋ ενταγμένων 

έργων στο Πράσινο Ταμείο & 

2. πέντε (5) ενημερωτικέ̋ πινακίδε̋ έργου που θα τοποθετηθούν σε εκτάσει̋ απαλλοτριωτέε̋ 

για την απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων στι̋ πόλει̋, σύμφωνα με 

το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου. Η προμήθεια των πινακίδων αποτελεί 

υποχρέωση για του̋ δικαιούχου̋ ενταγμένων έργων στο Πράσινο Ταμείο.» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

                                                      Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,  

             Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εγκρίνει την εξειδίκευση του Κ.Α. 00.6495.0001 με τίτλο «Προμήθεια ειδών για ενημέρωση των 

πολιτών σε κοινόχρηστου̋ χώρου̋ του Δήμου Ιλίου» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 

έτου̋ 2020, που αφορά την προμήθεια πέντε (5) αναμνηστικών πινακίδων για τη Διεύθυνση 

Περιβάλλοντο̋ ποσού διακοσίων εβδομήντα εννιά ευρώ (279,00 €) & την προμήθεια πέντε (5) 

ενημερωτικών πινακίδων για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ποσού διακοσίων σαράντα οκτώ 

ευρώ (248,00 €), ήτοι συνολικού ποσού πεντακοσίων είκοσι εφτά ευρώ (527,00 €). 

 

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                                                               Δρακόπουλο̋ Ν. 
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