
 1 

Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 6860/11-02-2013 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    2
η
 Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

     ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 07-02-2013 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 07η 

Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη, ύστερα από την υπ. αριθµ. 5274/01-02-2013 πρόσκληση του 

∆ηµάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε 

όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής στις 01-02-2013 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1 ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.   Μέλος   της Ο.Ε. 

2. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆.Σ.               «  « 

3. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.      «  « 

4. ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.      «  « 

5. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.                   «  « 

6. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.                   «  « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ∆.Σ.       Μέλος   της Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.                   «  « 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ –025–  

Ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονοµική Επιτροπής, εισάγει για 

συζήτηση το 6
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά στην έγκριση πίστωσης ποσού 95.970,00 

€ για εκτέλεση προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Ιλίου – ∆ΗΚΕΠΑΚΑ – ΙΛΙΟΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

 Αφού θέτει υπόψιν το υπ’ αριθµ. 6082/06-02-2013 σχετικό έγγραφο της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

     «Έχοντας υπόψη:                                          

• το άρθρο 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010 «Καλλικράτης»περί αρµοδιοτήτων της οικονοµικής  

επιτροπής 

• το άρθρο 225 του
   

Ν.3463/2006 περί προγραµµατικών  συµβάσεων  

• το άρθρο 100 του Ν.3852/10 περί προγραµµατικών  συµβάσεων 

• το άρθρο 2 & 12 του Ν.4019/11 περί κοινωνικής οικονοµίας & κοινωνικής 

επιχειρηµατικότητας 

• την 128 /12  απόφαση ∆.Σ. του Ν.Π.του ∆ήµου Ιλίου µε την επωνυµία «∆ηµοτικό Κέντρο 

Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ∆Η.KE.Π.Α.Κ.Α» περί έγκρισης  

προγραµµατικής σύµβασης 

• την αρ. 2 /12  απόφαση ∆.Σ. της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης µε την επωνυµία 

«ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» 

και διακριτικό τίτλο «ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ»  περί έγκρισης 

προγραµµατικής σύµβασης 

• την 259/12 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ιλίου περί έγκρισης  προγραµµατικής 

σύµβασης 

• την µε αριθµ.πρωτ. 45484/40329 απόφαση αποκεντρωµένης διοίκησης Αττικής περί 

νοµιµοποίησης της 259/2012 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ιλίου  

• την 339/2012 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ∆ήµου Ιλίου περί έγκρισης ποσού 

41.130,00 € που απαιτείται για την εκτέλεση  της προγραµµατικής σύµβασης για το χρονικό 

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΩΕΒ-ΤΙΗ



 2 

διάστηµα από 01/10/2012 έως και 31/12/2012 

παρακαλούµε να εγκρίνετε πίστωση ποσού 95.970,00 € ποσό που απαιτείται για την εκτέλεση της  

προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ των: ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ- ∆Η.KE.Π.Α.Κ.Α - ΙΛΙΟΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ για το χρονικό διάστηµα από 01/01/2013 έως 

30/07/2013. Για τη συγκεκριµένη δαπάνη υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον Κ.Α. 00.6736.0001 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 µε τίτλο «Συµµετοχή του ∆ήµου στην 

προγραµµατική σύµβαση ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ- ∆Η.KE.Π.Α.Κ.Α - ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.». 

     Η συνολική δαπάνη του ∆ήµου Ιλίου για την εκτέλεση της παραπάνω προγραµµατικής 

σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 137.100,00 € για το χρονικό διάστηµα από 01/10/2012 έως 

30/07/2013.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

         Η Οικονοµική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

 

Αποφασίζει   Κατά Πλειοψηφία 

 Εγκρίνει την πίστωση ποσού 95.970,00 € ποσό που απαιτείται για την εκτέλεση της  

προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ των: ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ- ∆Η.KE.Π.Α.Κ.Α - ΙΛΙΟΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ για το χρονικό διάστηµα από 01/01/2013 έως 

30/07/2013 . Για τη συγκεκριµένη δαπάνη υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον Κ.Α. 00.6736.0001 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 µε τίτλο «Συµµετοχή του ∆ήµου στην 

προγραµµατική σύµβαση ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ- ∆Η.KE.Π.Α.Κ.Α - ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.». 

Η συνολική δαπάνη του ∆ήµου Ιλίου για την εκτέλεση της παραπάνω προγραµµατικής 

σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 137.100,00 € για το χρονικό διάστηµα από 01/10/2012 έως 

30/07/2013.  

Ο ∆.Σ. κος Σταµατόπουλος Γ. απέχει 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

 Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

      Γκιώνης Ι., Πετρόπουλος Χ.,   

              Αλεξόπουλος Β., Κουµαραδιός Γ. 

           Κανελλόπουλος Γ., Σταµατόπουλος Γ. 

  

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    
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