
 
  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 69818/20-12-2013 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 28

ης
 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

Αριθ.  Απόφασης  420/2013                                                     ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για τη διάθεση του αποδιδόµενου ποσού 

του Ν.3756/2009 (άρθρο 27) αποκλειστικά για λειτουργικές 

δαπάνες 

 

Σήµερα στις 19 ∆εκεµβρίου 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. 68413/13-12-2013 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  13-12-2013.     

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 

ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, 

ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, 

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

               

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

∆.Σ.: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ,  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ,  ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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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 3
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για τη διάθεση του 

αποδιδόµενου ποσού του Ν.3756/2009 (άρθρο 27) αποκλειστικά για λειτουργικές δαπάνες. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 69031/17-12-2013 σχετικό έγγραφο της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Στο άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53
Α
’) «Σύστηµα άϋλων τίτλων διατάξεις για την 

κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις» ορίζεται: «Οι πάσης φύσεως οφειλές του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθµού που 

απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α') και λοιπές σχετικές 

διατάξεις όπως ισχύουν, ύψους ενός δισεκατοµµυρίου επτακοσίων έντεκα εκατοµµυρίων ευρώ 

(1.711.000.000), που αφορούν στη χρονική περίοδο από την καθιέρωση των Κεντρικών Αυτοτελών 

Πόρων (ΚΑΠ) µέχρι και το έτος 2008, δύναται να εξοφληθούν µε την έκδοση οµολόγων σε οκτώ (8) 

ετήσιες ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα καταβληθεί εντός δύο (2) µηνών από τη 

δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και οι υπόλοιπες επτά (7) την 31η 

Ιανουαρίου εκάστου έτους, αρχής γενοµένης από την 31η Ιανουαρίου 2010. Προς τούτο υπογράφεται 

σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, που εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Εσωτερικών και 

Οικονοµίας και Οικονοµικών και των εκπροσώπων της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων 

Ελλάδας (ΚΕ∆ΚΕ). Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται ο τύπος 

των οµολόγων, η διάρκεια και οι λοιποί όροι έκδοσης αυτών».  

Κατ΄ εφαρµογή της ως άνω διάταξης, ο ∆ήµος Ιλίου εισέπραξε ως επιχορήγηση για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών το ποσό των 3.829.390,46€. Επιπλέον, για επενδύσεις-έργα έλαβε 

τα κάτωθι ποσά: 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ (ΑΡΘΡ.27 Ν.3756/09) 

 

Ηµεροµ. Αρ.γραµ. Ποσό Είδος εσόδου Περιγραφή 

16.6.2009 52 397.641,60€ Έκτακτο 

ειδικευµένο 

Επιχορήγηση για 

επενδύσεις-έργα 

19.2.2010 11 357.340,62€ Έκτακτο 

ειδικευµένο 

Επιχορήγηση για 

επενδύσεις-έργα 

12.4.2011 24 198.820,80€ Έκτακτο 

ειδικευµένο 

Επιχορήγηση για 

επενδύσεις-έργα 

30.12.2011 117 198.820,80€ Έκτακτο 

ειδικευµένο 

Επιχορήγηση για 

επενδύσεις-έργα 

 ΣΥΝΟΛΟ Α’ 1.152.623,82€   

18.9.2012 102 65.072,85€ Τακτικά Επιχορήγηση για 

επενδύσεις-έργα 
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16.10.2012 117 65.072,85€ Τακτικά Επιχορήγηση για 

επενδύσεις-έργα 

11.12.2012 150 65.072,85€ Τακτικά Επιχορήγηση για 

επενδύσεις-έργα 

19.12.2012 160 202.423,05€ Τακτικά Επιχορήγηση για 

επενδύσεις-έργα 

15.1.2013 11 33.136,80€ Τακτικά Επιχορήγηση για 

επενδύσεις-έργα 

12.2.2013 26 33.136,80€ Τακτικά Επιχορήγηση για 

επενδύσεις-έργα 

11.3.2013 45 33.136,80€ Τακτικά Επιχορήγηση για 

επενδύσεις-έργα 

 ΣΥΝΟΛΟ Β’ 497.052,00€   

 

 

Στην απόφαση  του Υπουργού Εσωτερικών µε την οποία αποδίδονται στους ∆ήµους τα 

σχετικά ποσά, κατ΄ άρθρο 27 του Ν. 3756/2009, αναφέρεται: «Το ανωτέρω ποσό διατίθεται 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 την κρίση τους, είτε προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, 

είτε για επενδυτικές δραστηριότητες τους και έργα». 

Παρακαλούµε να λάβετε απόφαση ώστε τα ανωτέρω ποσά των 1.152.623,82 € (ΣΥΝΟΛΟ 

Α΄) και 497.052,00 € (ΣΥΝΟΛΟ Β’) διατεθούν αποκλειστικά και µόνο για την κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών.»  

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης  

  

                                            ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω 

 

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει τη διάθεση των ποσών των 1.152.623,82 € (ΣΥΝΟΛΟ Α΄) και 497.052,00 € 

(ΣΥΝΟΛΟ Β’) να διατεθούν αποκλειστικά και µόνο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, ως 

αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

 

Οι ∆.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Ζορµπά Κ., Σταµατόπουλος Γ., Παπαδογιαννάκη Α., Τριανταφύλλου 

Ν., Κόχυλα Κ., Βλάχου Β., Χρόνης Γ. & Αντωνόπουλου Γ. έδωσαν αρνητική ψήφο  

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

      

 

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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