
- 1 -  

                 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:21817/08.06.2018 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            23η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 07.06.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 7η Ιουνίου 2018, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 20420/01-06-2018 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 01-06-2018. 

        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 –236–  

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

8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης για την «Συντήρηση 

και επισκευή λοιπών μηχανημάτων». 

 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 20393/01-06-2018 σχετικό έγγραφο της 

Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουμε τη με αριθμό Π75 μελέτη  που αφορά στην  «Συντήρηση και επισκευή λοιπών 

μηχανημάτων».  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 22.559,32€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ το 

ποσό που αφορά το μέρος υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους 2018, ανέρχεται σε 15.226,00€. 

 Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας προβλέπεται σχετική πίστωση, για το ποσό που αφορά το 

μέρος υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους σε βάρος των  Κ. Α.: 35.6264.0001 και 30.6264.0001. 

Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον  N 4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών,  τον Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», το N. 

3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
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Πρόγραμμα Καλλικράτης και το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.  

Επιπλέον, βάσει του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων …», το πρωτογενές αίτημα 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο Συμβάσεων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κι έλαβε τον παρακάτω Αριθμό 

Διαδικτυακής Ανάρτησης  Μητρώου (Α.Δ.Α.Μ.): 18REQ003166840   

 Κατόπιν αυτού παρακαλούμε να αποφασίσετε για: 

1.Την έγκριση της  δαπάνης και της δέσμευσης πίστωσης ύψους συνολικού ποσού 22.559,32€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την  «συντήρηση επισκευή λοιπών μηχανημάτων», το οποίο 

κατανέμετε στα έτη 2018 και 2019 ως εξής:  

 -Στο τρέχον έτος 2018:  δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια είκοσι έξι ευρώ   (15.226,00€) σε βάρος των   Κ. Α.: 

35.6264.0001 (10.000,00) και 30.6264.0001(5.226,00) του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. 

- για το έτος 2019: συνολικά επτά χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (7.333,20)  το 

οποίο θα προβλεφθεί σε αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού έτους 2019.   » 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

                 Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Εγκρίνει δαπάνη και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 22.559,32€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 

το οποίο κατανέμετε στα έτη 2018 και 2019 ως εξής:  

 -Στο τρέχον έτος 2018:  δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια είκοσι έξι ευρώ   (15.226,00€) σε βάρος των          

Κ. Α.: 35.6264.0001 (10.000,00) και 30.6264.0001(5.226,00) του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2018. 

- Για το έτος 2019: συνολικά επτά χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (7.333,20)  το 

οποίο θα προβλεφθεί σε αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού έτους 2019,  για την «Συντήρηση και 

επισκευή λοιπών μηχανημάτων». 

 
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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