
                 

               Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 6728/16.02.2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 4ης Τακτικής Συνεδρίασης 

         του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  048/2018                                                              ΘΕΜΑ 

Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, 

δέσμευσης ποσού 6.944,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεση 

για την υπηρεσία «Εκδήλωση παιδικής 

δραστηριότητας “Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού” 

στις 06.05.2018  στο Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής του 

Δήμου Ιλίου»   

 

Σήμερα την 15η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο 

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5639/09.02.2018 πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και 

επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  09.02.2018. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                                     

                                                                                               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Δ.Σ.: ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 

ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος 

 κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση 

του θέματος της ημερήσιας διάταξης 

 

                 ******************* 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για 

συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση διενέργειας, τεχνικών 

προδιαγραφών, δέσμευσης ποσού 6.944,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου 

εκτέλεσης και ανάθεση για την υπηρεσία «Εκδήλωση παιδικής δραστηριότητας “Το κυνήγι του 

χαμένου θησαυρού” στις 06.05.2018 στο Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής του Δήμου Ιλίου»   

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 5417/08.02.2018 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, καθώς και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ) και του άρθρου 32 παρ. 2 του Ν.4412/2016 που μεταξύ των άλλων ορίζει ότι: «Η 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω 

περιπτώσεις:…. β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από ένα 

συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: αα) στόχος της 

σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης» 

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 3 περιπτ. α’  του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006, πιστώσεις 

που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου μπορεί να 

διατεθούν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν, 

μεταξύ άλλων, εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, 

αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος, εφόσον σχετίζονται με 

την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών 

συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του. 

Στην προκειμένη περίπτωση σχετικά με την υπηρεσία «Εκδήλωση παιδικής δραστηριότητας “Το 

κυνήγι του χαμένου θησαυρού” στις 06.05.2018 στο Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής του Δήμου 

Ιλίου», κατατέθηκε μία προσφορά από την εταιρεία ΑΜΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝ ΟΔΩ, ποσού 

5.600,00€ μη υποκείμενου σε ΦΠΑ  

 Επειδή η ανάθεση της υπηρεσίας μπορεί να ανατεθεί μόνο στον παραπάνω φορέα 

προτείνει την ψήφιση του προγράμματος από το Σώμα τη διενέργεια της υπηρεσίας, τις τεχνικές 

προδιαγραφές, την απευθείας ανάθεση της εκδήλωσης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
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     ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω, καθώς την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας και τη σχετική 

μελέτη που εκπονήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 209, την παρ. 3 περιπτ. α’ του άρθρου 158 & το 

άρθρο75 Ι  του Ν. 3463/2006, την εγκύκλιο ΥΠΕΣΔΔΑ 29/07 αρ. πρωτ. 19349/03.04.2007, του 

άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, την προσφορά της υποψήφιας εταιρείας και μετά από διαλογική 

συζήτηση 

 

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

1. Τη διενέργεια για την υπηρεσία «Εκδήλωση παιδικής δραστηριότητας “Το κυνήγι του 

χαμένου θησαυρού” στις 06.05.2018 στο Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής του Δήμου Ιλίου» 

2. Τη δέσμευση και διάθεση ποσού 6.944,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % σε βάρος 

του Κ.Α. 15.6142.0005 του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2018, 

για την υπηρεσία «Εκδήλωση παιδικής δραστηριότητας “Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού” 

στις 06.05.2018 στο Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής του Δήμου Ιλίου» 

3. Τις τεχνικές προδιαγραφές 

4. Την απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «Εκδήλωση παιδικής δραστηριότητας “Το 

κυνήγι του χαμένου θησαυρού” στις 06.05.2018 στο Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής του 

Δήμου Ιλίου», στην εταιρεία ΑΜΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝ ΟΔΩ, ποσού 5.600,00€ μη 

υποκείμενου σε ΦΠΑ  

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

                

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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