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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ίλιον   18.05.2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αριθμ. Πρωτ.:18782 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

  Προς τους κ.κ.: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. 

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ. 

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. 

6. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. 

8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. 

2. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ.Σ. 

3. ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, Δ.Σ. 

4. ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ. 

      Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 24η  Μαΐου  2018 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου 

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Λήψη απόφασης για την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού 

έτους 2018 

2. Μερική ανάκληση δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου μας για το έτος 2018 

3. Έγκριση πίστωσης ποσού 590,00 €, που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης 

μίσθωσης οικήματος, ιδιοκτησίας Καρρά Κωνσταντίνου & Βασιλείου 

4. Έγκριση πίστωσης ποσού 921,92 €, που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης 

μίσθωσης οικήματος, ιδιοκτησίας Κοτρώτση Στυλιανού – Κοτρώτση Ιωάννη 

5. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 24.120,00 € για καταβολή αποζημίωσης, βάσει 

της υπ’ αριθμ. 19/2008 Πράξης Αναλογισμού και της υπ’  αριθμ. 31/2017 Δικαστικής 

Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται επί 

των οδών Αετόπετρας & Μελέτη Βασιλείου μεταξύ των Ο.Τ. 2073-2074 , περιοχής 
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Ραδιοφωνίας Δήμου Ιλίου, υπέρ της δικαιούχου και ποσού 896,75 €, για καταβολή 

δικαστικών εξόδων (αμοιβή δικηγόρου - δικαστική δαπάνη ), υπέρ του πληρεξούσιου 

δικηγόρου                  

6. Έγκριση πίστωσης ποσού 125,00 € για την χορήγηση βεβαίωσης ικανότητας έλξης  

οχήματος του Δήμου  

7. Έγκριση πίστωσης για την «Συντήρηση – Επισκευή μηχανήματος υψηλής πίεσης» 

8. Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης για 

την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» 

9. Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης, 

καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για την «Προμήθεια οικοδομικών 

υλικών-υλικών σιδήρου-χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου» 

10. Λήψη απόφασης περί ματαίωσης  του ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη 

σύναψη συμφωνίας πλαίσιο τριετούς διάρκειας (με δυνατότητα παράτασης για        

ένα (1) επιπλέον έτος) για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των                   

 υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» 

11. Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, 

καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου λόγω ακύρωσης διαγωνισμού» 

12. Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, 

καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια «Έκδοση ιστορικού λευκώματος 

του Δήμου Ιλίου» 

13. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης που αφορά την «Προμήθεια αναλώσιμων 

ειδών λειτουργίας συσσιτίων, έτους 2018» 

14. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης που αφορά την «Προμήθεια φιαλών 

υγραερίου, για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και 

Υγείας, έτους 2018» 

15. Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για 

την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου, έτους 2018» 

16. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων 

παιδικών χαρών» 

17. Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και 

κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σάκων 
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απορριμμάτων» 

Β. ΓΕΝΙΚΑ 

18. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων σε υπόθεση των εργαζομένων 

αορίστου χρόνου 

  

   

      Ο Δήμαρχος 

  

 

      Νίκος Ζενέτος 


