
 1 

  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 29357/10-06-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 12
ης

 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

 

Αρ. Αριθ.  Απόφασης 185/2013 

                                                    ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για διάθεση αποδιδόµενου ποσού του Ν. 

3756/2009 αποκλειστικά για λειτουργικές δαπάνες 

 

Σήµερα στις 6 Ιουνίου 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. 27362/31-05-2013 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  31-05-2013.     

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.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, 
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆.Σ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆.Σ.,  ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ∆.Σ., 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆.Σ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆.Σ., 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ∆.Σ., ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ.,  ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆.Σ. & ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος  
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και 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 4
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά στην λήψη απόφασης για διάθεση 

αποδιδόµενου ποσού του Ν. 3756/2009 αποκλειστικά για λειτουργικές δαπάνες. 
Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 26769/29-05-2013 έγγραφο της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
  «Έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
περί αρµοδιοτήτων ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί αρµοδιοτήτων ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου 

• Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α’ ) «Σύστηµα άυλων Τίτλων 
διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά , φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις», µε τις οποίες 
ρυθµίζεται η καταβολή σε οκτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις, των πάσης φύσεως οφειλών του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού της χώρας µέχρι και το έτος 2008. 

• Τις υπ’ αρίθµ.14105/10-4-2013 και 18752/10-5-2013  αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών  
έναντι της δόσης έτους 2013 στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου προς τους ΟΤΑ α’ βαθµού, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ν.3756/2009. 

 Στις αποφάσεις αυτές αναφέρεται ότι τα αποδιδόµενα ποσά διατίθενται για την κάλυψη 
λειτουργικών  δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων – έργων των ∆ήµων της χώρας.  
Με απόφαση όµως των οικείων δηµοτικών συµβουλίων, δύναται τα αποδιδόµενα  στους 
δικαιούχους ΟΤΑ ποσά, να διατεθούν κατά τη κρίση τους, είτε προς κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών ,  είτε για επενδυτικές δραστηριότητες τους και έργα. 
Σας γνωρίζουµε ότι το ποσό που αφορά το ∆ήµο µας για το έτος 2013, θα αποδοθεί σε  12 
µηνιαίες δόσεις των 109.892,12 € . ΄Έχουν ήδη αποδοθεί οι  πέντε από τις δώδεκα δόσεις και  έως 
31/12/2013 θα εισπραχθούν συνολικά 1.318.705,44€.   
∆εδοµένου ότι τα χρηµατικά διαθέσιµα που έχει ο ∆ήµος για εκτέλεση επενδυτικών 
δραστηριοτήτων και έργων επαρκούν  για την κάλυψη του τεχνικού προγράµµατος,  
παρακαλούµε να αποφασίσετε: 
 εφεξής, τη διάθεση των αποδιδόµενων ποσών του άρθρου 27 του Ν.3756/2009 για κάλυψη 
αποκλειστικά λειτουργικών δαπανών ξεκινώντας από το µήνα Απρίλιο του έτους 2013.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διάθεση των αποδιδόµενων ποσών του άρθρου 27 του Ν.3756/2009 για κάλυψη 
αποκλειστικά λειτουργικών δαπανών ξεκινώντας από το µήνα Απρίλιο του έτους 2013. 
 Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ. 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΩΕΒ-Π2Σ


