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 Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 9686/25-02-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 6ης
 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

 

Αρ. Αριθ.  Απόφασης 81/2013 

                                                          ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για επιχορήγηση ποσού 580,00 € στο 10
ο
 

Γυµνάσιο Ιλίου 

 

 

Σήµερα στις 21 Φεβρουαρίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, 
ύστερα από την υπ’ αριθµ. 8007/15-02-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου ∆ηµητρίου 
που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ∆ήµαρχο και 
σε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  15-02-2013.     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
                                                                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ. ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

 
∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆.Σ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆.Σ., ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ∆.Σ., 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ∆.Σ.,  
ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆.Σ. 
 
Οι ∆.Σ. κ.κ. Μαρκόπουλος Φ. & Τριανταφύλλου Ν. απεχώρησαν πριν από τη συζήτηση του 17ου 
θέµατος και προσήλθαν στο 18ο θέµα της ηµερήσιας διατάξεως 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος 
 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 «Λήψη 
απόφασης για επιχορήγηση ποσού 580,00 € στο 10ο Γυµνάσιο Ιλίου» λόγω του επείγοντος του 
θέµατος, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης. 

 
 

 ******************* 
 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος, εισάγει στο Συµβούλιο 

για συζήτηση το 3
ο
 θέµα εκτός ηµερησίας διατάξεως που αφορά στην Λήψη απόφασης για 

επιχορήγηση ποσού 580,00 € στο 10ο Γυµνάσιο Ιλίου. 
Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 8637/19-02-2013 σχετικό έγγραφο της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
«Σύµφωνα µε: 

• Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων δηµοτικού συµβουλίου 
• Το  άρθρο 202 του Ν.3463/2006 σχετικά µε επιχορηγήσεις και βοηθήµατα 
• Το άρθρο 75 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων των δήµων που αφορούν 

            τους τοµείς: παρ στ) Παιδείας, πολιτισµού και αθλητισµού  εδαφ. 1.: περί     
            κατασκευής, διαχείρισης και βελτίωσης των υλικοτεχνικών υποδοµών του 
            εθνικού  συστήµατος της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Παιδείας 

• Το  άρθρο 37 του Ν.3801/2009 περί θεώρηση χρηµατικών ενταλµάτων που αφορούν σε 
δαπάνες µη προβλεπόµενες αλλά λειτουργικές 

• την αίτηση για επιχορήγηση του 10ου  Γυµνασίου Ιλίου για αγορά εξοπλισµού απαραίτητου 
για την συµµετοχή του σχολείου στον Πανελλήνιο διαγωνισµό ροµποτικής που θα λάβει 
χώρα τον Ιούνιο του 2013 

   και δεδοµένου ότι: 
        α) oι διαγωνισµοί ροµποτικής στοχεύουν στην εκµάθηση µε την µέθοδο της «υλοποίησης µίας 
εργασίας» (project-oriented) προσφέροντας µια συναρπαστική εισαγωγή στο πεδίο της ροµποτικής 
και των νέων τεχνολογιών για  νέους και  

β) ότι είναι ένας διαφορετικός τρόπος µάθησης µέσω του οποίου βιώνονται τόσο πρακτικές 
(hands - on) όσο και γνωστικές (mind-on) εµπειρίες στον τοµέα των ηλεκτρονικών, του υλικού  
(hardware) και του λογισµικού (software). 

Πέρα όµως από τις τεχνικές γνώσεις που κατακτούνται, βασική επιδίωξη είναι η ανάπτυξη 
των ικανοτήτων της επικοινωνίας και της συνεργασίας µέσα από την οµαδική δουλειά. 

∆εδοµένων των παραπάνω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε για  την επιχορήγηση του 10ου 
Γυµνασίου Ιλίου µε  το ποσό των 580 ευρώ για τη συµµετοχή του σχολείου στον Πανελλήνιο 
∆ιαγωνισµό  ροµποτικής. 

Για τη παραπάνω δαπάνη υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον Κ.Α. 00.6735 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013. 

Το Χρηµατικό  ΄Ενταλµα θα εκδοθεί στο όνοµα του δικαιούχου: «Σχολική Επιτροπή 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ∆ήµου Ιλίου» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης  
 

ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την επιχορήγηση του 10ου Γυµνασίου Ιλίου µε το ποσό των 580 ευρώ για τη 
συµµετοχή του σχολείου στον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό  ροµποτικής. 

Για τη παραπάνω δαπάνη υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον Κ.Α. 00.6735 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013. 

Το Χρηµατικό Ένταλµα θα εκδοθεί στο όνοµα του δικαιούχου: «Σχολική Επιτροπή 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ∆ήµου Ιλίου. 
 

 

 Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ. 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      
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