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       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:4103/02.02.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            6η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 01.02.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 1η Φεβρουαρίου 

2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 2990/26-01-2018 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 26-01-2018. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ       Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.   Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.          Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ   «     «           

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «     «   

  ΑΠΟΦΑΣΗ –047– 

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

3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την ανανέωση της έγκριση ποσού που έχει κατατεθεί σε 

μετρητά ως εγγύηση για τη σύναψη σύμβασης πώλησης φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 2899/26.01.2018  σχετικό έγγραφο της 

Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σύμφωνα : 

 με το άρθρο 72  του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της οικονομικής επιτροπής 

 την σύμβαση πώλησης φυσικού αερίου από την Δημόσια επιχείρηση αερίου Α.Ε. στον Δήμο 

Ιλίου 

 το υπ΄αριθμ.56680/28-12-2017 έγγραφο του νομικού συμβούλου του Δήμου περί παράτασης 

σύμβασης Δήμου Ιλίου με ΔΕΠΑ ΑΕ  

 το υπ’αριθμ.2774 /25-01-2018 έγγραφο της Δημόσιας επιχείρησης αερίου Α.Ε. περί έκδοσης 

νέας εγγυητικής επιστολής ισχύος έως 30.04.2019 
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 παρακαλούμε να εγκρίνετε την ανανέωση της έγκρισης ποσού 1.848,00 € ως εγγύηση που αφορά την 

σύναψη σύμβασης πώλησης φυσικού αερίου  από την ΔΕΠΑ (Δημόσια επιχείρηση αερίου Α.Ε.) στον 

Δήμου Ιλίου ισχύος έως 30.04.2019. Η διαφορά ποσού 39,00 € που προκύπτει από την περυσινή 

κατάθεση ως εγγύηση στον λογαριασμό της ΔΕΠΑ ισχύος έως 31.03.2018 σε σχέση με την φετινή 

ανανέωση θα συμψηφιστεί με μελλοντικά τιμολόγια της ΔΕΠΑ κατανάλωσης του Δήμου μας φυσικού 

αερίου.»  

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

             Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

          Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εγκρίνει την ανανέωση της έγκρισης ποσού 1.848,00 € ως εγγύηση που αφορά την σύναψη 

σύμβασης πώλησης φυσικού αερίου  από την ΔΕΠΑ (Δημόσια επιχείρηση αερίου Α.Ε.) στον Δήμου Ιλίου 

ισχύος έως 30.04.2019. Η διαφορά ποσού 39,00 € που προκύπτει από την περυσινή κατάθεση ως 

εγγύηση στον λογαριασμό της ΔΕΠΑ ισχύος έως 31.03.2018 σε σχέση με την φετινή ανανέωση θα 

συμψηφιστεί με μελλοντικά τιμολόγια της ΔΕΠΑ κατανάλωσης του Δήμου μας φυσικού αερίου. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                                           Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ,          

                                     Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι., 

                                       Κανελλόπουλος Γ., Γαλούνης Δ.        

        

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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