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 Αριθμ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 24490/23-05-2012 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 11ης Τακτικής Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης 142/2012                                                          ΘΕΜΑ 
Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια γεύματος για τις 
ανάγκες σίτισης για τις επαναληπτικές Βουλευτικές 
Εκλογές 2012 
 

Σήμερα στις 17 Μαΐου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30  μ.μ.  το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 21883/11-05-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που 
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε 
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  11-05-2012      

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
                                                                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 
ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ 
ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

               
  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ.Σ., ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ. & ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Σ. 

 
 

Οι Δ.Σ. κ.κ.  Τσίτσου Σ., Ζορμπά Κ., Τριανταφύλλου Ν., Παπαδογιαννάκη Α., Σταματόπουλος Γ., 
Κόχυλα Κ., Βλάχου Β., Κουτσιανάς Π., & Χρόνης Γ. απεχώρησαν πριν από τη συζήτηση των 
θεμάτων. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος 

Δημήτριος  κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη 
ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την 
«Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια γεύματος για τις ανάγκες σίτισης για τις επαναληπτικές 
Βουλευτικές Εκλογές 2012» λόγω του επείγοντος του θέματος, το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται 
αμέσως στην εξέταση των θεμάτων 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 πίστωσης για 
την προμήθεια γεύματος για τις ανάγκες σίτισης για τις επαναληπτικές Βουλευτικές Εκλογές 2012. 

Αφού θέτει υπόψιν το υπ’ αριθμ. 23306/17-05-2012 σχετικό έγγραφο της Οικονομικής 
Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουμε τη μελέτη που αφορά την «Προμήθεια γεύματος για τις ανάγκες σίτισης 
για τις επαναληπτικές Βουλευτικές Εκλογές 2012» και σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει εγγεγραμμένη 
πίστωση ποσού 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α.  σε βάρος του Κ. Α. 00.6495.0002 
του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το έτος 2012. 
 Λαμβάνοντας υπόψη  την αδυναμία δημιουργίας κυβέρνησης και την εκ νέου προσφυγή 
στην εκλογική διαδικασία (την 10η   ή 17η  Ιουνίου) , ο Δήμος θα προβεί σε προμήθεια γεύματος 
για τις ανάγκες σίτισης των ατόμων που θα απασχοληθούν  για την διενέργεια τους στα εκλογικά 
τμήματα του δήμου. 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-
1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)», το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου 
Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδιαίτερα το άρθρο 158 παρ. 3 α και γ,  που αφορούν «…γιορτές,  
εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος και σχετίζονται με την προαγωγή 
των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του», «Τιμητικές διακρίσεις, 
αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων τα οποία συνέβαλαν με 
οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου 
ή της Κοινότητας καθώς και το άρθρο 20 του N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008) : 
«Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» και των  διατάξεων του  Ν.3801/2009 άρθρο 37 παρ.2α. “Κατά τον 
προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου 
βαθμού από τα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρείται για πληρωμή χρηματικό 
ένταλμα, όταν αυτό αφορά σε δαπάνη που δεν προβλέπεται μεν από το νόμο, αλλά είναι 
λειτουργική για τον οικείο Ο.Τ.Α., σχετίζεται δε, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του 
Ο.Τ.Α., οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των 
δημοτών ή συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή τούτων για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων 
και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α., εφόσον ανταποκρίνεται στο ανάλογο ή προσήκον μέτρο, χωρίς 
να υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, εν 
όψει των συνθηκών πραγματοποίησης της.” 
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Κατόπιν αυτού παρακαλούμε να πάρετε απόφαση που : 
1. Να εγκρίνει πίστωση ποσού 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α.  σε βάρος του Κ. Α. 

00.6495.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το έτος 2012, για την εκτέλεση της 
παραπάνω προμήθειας.» 

 προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 

                                            ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  
 
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει πίστωση ποσού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α.  σε βάρος του Κ. Α. 
00.6495.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το έτος 2012, που αφορά την «Προμήθεια 
γεύματος για τις ανάγκες σίτισης για τις επαναληπτικές Βουλευτικές Εκλογές 2012» 
 
 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      
 
    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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