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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 55048/29-10-2012 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    39η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 25-10-2012 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 25η Οκτωβρίου 
2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 53321/19-10-2012 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 19-10-2012 
        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 
1.  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.  Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 
3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.              Μέλος   της Ο.Ε. 
4. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ.            «  « 
5. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «  « 
6. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.     «  « 
7. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.     «  « 
8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.      «  « 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ   
1. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.    «  « 
             

 ΑΠΟΦΑΣΗ –328–  
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού 6.273,00 € για εργασία που 
αφορά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2011. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 53177/19-10-2012 έγγραφο της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
 ««΄Εχοντας υπόψη:          

· Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής 
· Το άρθρο 6 του Ν.3345/2005 – ΦΕΚ 138Α/16-6-2005 περί ελέγχου των οικονομικών 

καταστάσεων των Δήμων από ορκωτό ελεγκτή λογιστή 
· Την υπ’αριθμ.313/2011 απόφαση δημοτικού συμβουλίου περί έγκρισης ορισμού ενός ορκωτού 

ελεγκτή λογιστή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του 
Δήμου έτους 2011 

· Την υπ’ αριθμ. 266/2011 απόφαση οικονομικής επιτροπής  περί έγκρισης πίστωσης για εργασία 
που αφορά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2011. 

· Την υπ’αριθμ.484/2011 απόφαση δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της εργασίας που αφορά 
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2011. 

· Την υπ’ αριθμ. 277 / 2011 απόφαση οικονομικής επιτροπής  περί έγκρισης της απευθείας 
ανάθεσης του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2011. 

· Το υπ’αριθμ.1134/14-02-2012 ΦΕΚ περί τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας “BDO 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 

· Το υπ’αριθμ.14234/2012 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 
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παρακαλούμε να εγκρίνετε πίστωση ποσού 6.273,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%) 
υπέρ του δικαιούχου «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕ» εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών 
για εργασία που αφορά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2011. 

Για τη συγκεκριμένη δαπάνη υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό  έτους 2012 
στον Κ.Α. 00.6142.0001 με τίτλο «Αμοιβή ορκωτού λογιστή».»  

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 

         Η Οικονομική Επιτροπή 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 
 

    Αποφασίζει   Ομόφωνα 
Εγκρίνει πίστωση ποσού 6.273,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%) υπέρ του 

δικαιούχου «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ Α.Ε.» εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών για 
εργασία που αφορά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2011. 

Για τη συγκεκριμένη δαπάνη υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό  έτους 2012 
στον Κ.Α. 00.6142.0001 με τίτλο «Αμοιβή ορκωτού λογιστή».  

 
 
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

    Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 
           Κανελλόπουλος Γ., Φεγγερός Β.,      
  
         Μπαρμπαγιάννης Χ., Πετρόπουλος Χ. 
         Θεοδωρακόπουλος Γ., Γκιώνης Ι.       
        Σταματόπουλος Γ.  

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  
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