
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      56η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 16.12.2021 

            (Αριθμ. Πρωτ. 93014/17.12.2021) 

    Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 16η  Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ.  90999/10.12.2021 πρόσκληση του Δημάρχου ως 

Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της 

Οικονομικής  Επιτροπής στις 10.12.2021 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με 

το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το 

άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  

β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 

75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. 

(Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης 

του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  

εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και 

λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης 

της πανδημίας». 

       Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                     Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ               Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                                   «    « 

4. KOYKOΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                        «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                    «    « 

6. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                                    «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ                       

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ                              Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                    «    « 

      ΑΠΟΦΑΣΗ –457– 

    Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση 

το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού 45.803,69€ που αφορά 
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συμπληρωματική κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών 

θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης . 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 92636/16.12.2021 σχετικό έγγραφο της 

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας στη συνεδρίασή της την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 που 

πραγματοποιήθηκε  «Διά Περιφοράς» και συγκεκριμένα μέσω τηλεφώνου, με ώρα έναρξης στις 

11.00 π.μ. και ώρα λήξης στις 12.00 μ.μ. σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. 

(Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης 

του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και αφού έλαβε 

υπόψη της : 

• Την με αριθμ. πρωτ. 85940/22-11-2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την πίστωση του ποσού των 45.803,69 € σε βάρος 

του Κ.Α. 00.6711 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 που αφορά 

συμπληρωματική κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών 

θέρμανσης, ως ακολούθως: 

 

Το ποσό των 45.803,69 € να πιστωθεί ως ακολούθως: 

 

− Ποσό 25.192,03 ευρώ (ποσοστό 55%) για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Δήμου Ιλίου και 

− Ποσό 20.611,66 ευρώ (ποσοστό 45%) για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης» του Δήμου Ιλίου.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

                                                 Η Οικονομική Επιτροπή 

 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

      Αποφασίζει   Ομόφωνα 

 

Εγκρίνει την πίστωση του ποσού των 45.803,69 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6711 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 που αφορά συμπληρωματική κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης, ως ακολούθως: 

Το ποσό των 45.803,69 € να πιστωθεί ως ακολούθως: 

− Ποσό 25.192,03 ευρώ (ποσοστό 55%) για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Δήμου Ιλίου και 
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− Ποσό 20.611,66 ευρώ (ποσοστό 45%) για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης» του Δήμου Ιλίου 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                    Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,          

Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,     

Βέργος Ι., Ρήγας Π. 

             ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ        
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