
1 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      57η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                           την 19.11.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 19η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 19.45 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 80874/13.11.2020 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 13.11.2020 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.   

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                  Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                       «    « 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.     «    « 

4. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                  «    « 

5. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                                   «    « 

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                 Αν. Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε 

7. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δ.Σ.    «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

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

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ     «    « 

                ΑΠΟΦΑΣΗ –387– 

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

10ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά την επιχορήγηση σωματείου εργαζομένων Δήμου 

Ιλίου, έτου̋ 2020.  

Αφού θέτει υπ’ όψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 80949/16.11.2020 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, όπω̋ τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, 

· Tο άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπω̋ προστέθηκε με το άρθρ. 16 N 4305/2014, 
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· «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα 

Διαύγεια και άλλε̋ διατάξει̋», 

· Το άρθρο 38 του Ν.4257/2014 σχετικά με επιχορηγήσει̋ και βοηθήματα, 

· Το υπ’ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/2709-19/01/2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.(τμήμα διαφάνεια̋, 

· ανοικτή̋ διακυβέρνηση̋ και καινοτομία̋), 

· Την με αριθμ. πρωτ.65023/22-09-2020 αίτηση του Σωματείου Εργαζομένων, 

παρακαλούμε να αποφασίσετε: 

α) Για την επιχορήγηση του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου μα̋, με το ποσό των 16.000,00 € 

για το έτο̋ ‘2020 και 

β) Για την εξειδίκευση τη̋ πίστωση̋ του ποσού των  16.000,00 € στον προϋπολογισμό του Δήμου 

μα̋ οικονομικού έτου̋ ‘2020 , στον Κ.Α 00.6736 με τίτλο «Επιχορηγήσει̋ σε πολιτιστικού̋ 

συλλόγου̋ και σωματεία». 

Για τη παραπάνω δαπάνη υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 75.000,00 € στον προϋπολογισμό 

οικονομικού έτου̋ 2020 του Δήμου μα̋ στον Κ.Α. 00.6736 με τίτλο «Επιχορηγήσει̋ σε πολιτιστικού̋ 

συλλόγου̋ και σωματεία». 

Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορεί̋ τη̋ Γενική̋ κυβέρνηση̋ 

υπερβεί τι̋ τρει̋ χιλιάδε̋ ευρώ (3.000,00 €)συνολικά ετησίω̋, οι  επιχορηγούμενοι φορεί̋ οφείλουν 

να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων φορέων του Προγράμματο̋ Διαύγεια τα στοιχεία των 

δαπανών οι οποίε̋ αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 β Ν.3861/2010 

όπω̋  προστέθηκε με το άρθρ.16 Ν.4305/2014.» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

                                                   Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,  

          Αποφασίζει   Ομόφωνα 

1. Την επιχορήγηση του Σωματείου Εργαζομένων του  Δήμου Ιλίου, με το συνολικό ποσό των 

16.000,00 €, για το έτο̋ 2020 

Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟ 

1 Προμήθεια ειδών προστασία̋ για του̋ εργαζόμενου̋ έναντι του Covid-19 4.000,00€ 

2 Χριστουγεννιάτικα δώρα για τα παιδιά των εργαζομένων του Σωματείου 4.000,00€ 

3 Διάφορε̋ Πολιτιστικέ̋ εκδηλώσει̋ για του̋ εργαζόμενου̋ τηρουμένων πάντα 

των υγειονομικών πρωτοκόλλων έναντι του Covid-19 

8.000,00€ 

                                            ΣΥΝΟΛΟ:                                                                       16.000,00€ 
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2. Την εξειδίκευση τη̋ πίστωση συνολικού ποσού του ποσού των  16.000,00 € στον 

προϋπολογισμό του Δήμου μα̋ οικονομικού έτου̋ 2020 , στον Κ.Α 00.6736 με τίτλο 

«Επιχορηγήσει̋ σε πολιτιστικού̋ συλλόγου̋ και σωματεία». 

 

Για τη παραπάνω δαπάνη υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 75.000,00 € στον προϋπολογισμό 

οικονομικού έτου̋ 2020 του Δήμου μα̋ στον Κ.Α. 00.6736 με τίτλο «Επιχορηγήσει̋ σε πολιτιστικού̋ 

συλλόγου̋ και σωματεία». 

 

Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορεί̋ τη̋ Γενική̋ κυβέρνηση̋ 

υπερβεί τι̋ τρει̋ χιλιάδε̋ ευρώ (3.000,00 €)συνολικά ετησίω̋, οι  επιχορηγούμενοι φορεί̋ οφείλουν 

να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων φορέων του Προγράμματο̋ Διαύγεια τα στοιχεία των 

δαπανών οι οποίε̋ αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 β Ν.3861/2010 

όπω̋  προστέθηκε με το άρθρ.16 Ν.4305/2014 

         

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                  Βασιλόπουλο̋ Δ., Μαρκόπουλο̋ Φ., 

                                                                                       Βέργο̋ Ι., Φεγγερό̋ B., Κάβουρα̋ Κ., 

Ρήγα̋ Π., Γαλούνη̋ Δ., Αθανασιάδη –  

Ψύλλου Β. 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                 
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