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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 10ης Τακτικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ.  Απόφασης 163/2009

                                                          ΘΕΜΑ
Λήψη απόφασης για την υπογραφή του προσυμφώνου
χρησιδανείου ακινήτου και όρων συνεργασίας για την
ανέγερση και λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού
μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Φιλανθρωπικού
Ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ»

Σήμερα στις 9 Απριλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ.
14412/03-04-2009 πρόσκληση του Προέδρου κ. Μπατσή Χρήστου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους την  03-04-2009.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τριάντα  τρία (33) Μέλη.

                                                       Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ,
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Σ.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ουδείς

Οι Δ.Σ. κ.κ. Τριανταφύλλου Ν., Τζανάκης Ι., Σταματόπουλος Γ., Περιμένης Γ., Ντάβος Δ.,
απεχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Η Δ.Σ. κ. Αγραπίδη Β., προσήλθε κατά τη συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Μπατσής Χρήστος
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης με πρότασή του, κατέστη κατά πλειοψηφία με 27 ψήφους υπέρ, από το σύνολο των 32
παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κατεπείγον 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Λήψη
απόφασης για την υπογραφή του προσυμφώνου χρησιδανείου ακινήτου και όρων συνεργασίας
για την ανέγερση και λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του
Φιλανθρωπικού Ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ
ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ», λόγω του επείγοντος του θέματος , και το Δημοτικό Συμβούλιο
εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

*******************
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπατσής Χρήστος εισάγει στο Συμβούλιο για

συζήτηση το 3ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης που αφορά την Λήψη απόφασης για την
υπογραφή του προσυμφώνου χρησιδανείου ακινήτου και όρων συνεργασίας για την ανέγερση
και λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Φιλανθρωπικού
Ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ»

 Αφού έλαβε το λόγο ο Δ.Σ. κ. Κουκουβίνος Δημήτριος και με την ιδιότητα του Προέδρου
του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικού και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου» και εξήγησε στο Σώμα τους
λόγους του κατεπείγοντος για τη συζήτηση του θέματος ως εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέγνωσε
τη σχετική εισήγηση η οποία έχει επί λέξει ως εξής:
«Με τις υπ’ αριθ. 290/2008, 25/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η
δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού οικοπέδου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 6, επί των οδών
Ήρας – Ναυσικάς – Κεφαλληνίας, εκτάσεως 1.132 τ.μ. και το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως
Βρεφονηπιακός Σταθμός, στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την επωνυμία «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ & ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ», προκειμένου τούτο να ανεγείρει με δαπάνες του
Βρεφονηπιακό Σταθμό.
Με βάσει τις πιο πάνω αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έρχεται προς συζήτηση και έγκριση
το προσύμφωνο χρησιδανείου ακινήτου – οικοπέδου και οι όροι συνεργασίας μεταξύ του Δήμου
Ιλίου και του Ιδρύματος.
Πρέπει να σας επισημάνω ότι το ίδιο ακριβώς κείμενο το οποίο εμείς θα εγκρίνουμε με την
απόφασή μας και είναι σύμφωνο με τις προγενέστερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, θα
εγκρίνει και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, προκειμένου και οι δύο αυτές αποφάσεις να
σταλούν προς έκκριση στο Γραφείο Εθνικών Κληροδοτημάτων της Περιφέρειας Αττικής.
Έτσι λοιπόν, συνοψίζοντας θα πρέπει να εγκριθεί το προσύμφωνο χρησιδανείου ακινήτου και οι
όροι συνεργασίας για την ανέγερση και λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Δήμο Ιλίου με
δαπάνες του Ιδρύματος και να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για την υπογραφή τόσο παρόντος του
προσυμφώνου, όσο και του μετέπειτα συμβολαίου το οποίο θα εμπεριέχει τους όρους αυτούς.
Το εν λόγω θέμα τίθεται εκτός ημερησίας διατάξεως, ως κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 95 του Ν. 3463/2006».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπατσής Χρήστος προτείνει την λήψη
σχετικής απόφασης.

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το προσύμφωνο χρησιδανείου ακινήτου και όρων συνεργασίας για την ανέγερση και

λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Φιλανθρωπικού
Ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ & ΕΛΕΝΗΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ», το οποίο επί λέξει έχει ως εξής :
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    ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, αφετέρου από το Γραφείο Εθνικών Κληροδοτημάτων της Περιφέρειας Αττικής.
2. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή του ως άνω προσυμφώνου καθώς και της

σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης για την κατάρτιση της οριστικής σύμβασης.

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


