
  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 6196/03-02-2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 4

ης
 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

Αριθ.  Απόφασης  043/2014                                                       ΘΕΜΑ 

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 7.134,00€ µε ΦΠΑ, 

τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης 

της  µουσικής συναυλίας µε τους Νίκο Φιλιππίδη και 

Βαγγέλη ∆ηµούδη στις 22/2/2014 στον υπαίθριο χώρο  

έναντι του ∆ηµαρχείου 

 

Σήµερα στις 30 Ιανουαρίου 2014 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.4398/24-01-2014 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  24-01-2014.     

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 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ∆ΕΥΤΟΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ 

ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 

ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

       

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

∆.Σ.: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ,  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, 

ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,  

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

Ο ∆.Σ. κος Πατερέλης Ιωάννης απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 24
ου

 θέµατος της ηµερήσιας 

διατάξεως 

Ο Αντιπρόεδρος κος Κακούρης Αντώνης απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 1
ου

 θέµατος εκτός 

ηµερήσιας διατάξεως και προσήλθε στο 2
ο
 θέµα εκτός ηµερήσιας διατάξεως 
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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 31
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση πίστωσης και διάθεσης 

ποσού 7.134,00€ µε ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης της  µουσικής 

συναυλίας µε τους Νίκο Φιλιππίδη και Βαγγέλη ∆ηµούδη στις 22/2/2014 στον υπαίθριο χώρο  έναντι 

του ∆ηµαρχείου. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 4991/28-01-2014 σχετικό έγγραφο του Τοµέα 

Πολιτισµού του ∆ήµου Ιλίου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.∆. 60/2007 µεταξύ των 

άλλων ορίζουν ότι: «Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να συνάπτουν τις δηµόσιες συµβάσεις τους 

προσφεύγοντας σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς να προηγείται δηµοσίευση σχετικής 

προκήρυξης, εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς µε την προστασία αποκλειστικών 

δικαιωµάτων, η σύµβαση µπορεί να ανατεθεί µόνο σε συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα………» 

Επίσης σύµφωνα µε την παρ. 3 περιπτ. α’  του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006, πιστώσεις που είναι 

γραµµένες στους οικείους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του ∆ήµου µπορεί να διατεθούν, 

µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την πληρωµή δαπανών, που αφορούν, µεταξύ άλλων, 

εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, µορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές 

εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο ∆ήµος, εφόσον σχετίζονται µε την εδαφική 

του περιφέρεια και συνδέονται µε την προαγωγή των κοινωνικών και οικονοµικών συµφερόντων ή 

των πολιτιστικών και πνευµατικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του. 

Στην προκειµένη περίπτωση σχετικά µε µουσική συναυλία µε τους Νίκο Φιλιππίδη και Βαγγέλη 

∆ηµούδη στις 22/2/2014 στον υπαίθριο χώρο  έναντι του ∆ηµαρχείου κατατέθηκε µία προσφορά από 

την «ΟΑΣΙΣ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, ποσού 7.134,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

 Επειδή η ανάθεση της µουσικής συναυλία µπορεί να ανατεθεί µόνο στον παραπάνω φορέα 

προτείνει την ψήφιση του προγράµµατος από το Σώµα και την απευθείας ανάθεση της µουσικής 

συναυλίας και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

     ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω, καθώς την εισήγηση της υπηρεσίας πολιτισµού και τη σχετική µελέτη 

που εκπονήθηκε µε τις παρ. 4 & 10 του άρθρου 209, την παρ. 3 περιπτ. α’ του άρθρο 158 & την 

άρθρο. 75 Ι  περιπτ. στ του Ν. 3463/2006, το Π.∆. 28/1980, την εγκύκλιο ΥΠΕΣ∆∆Α 29/07 αρ. 

πρωτ. 19349/03-04-2007, του άρθρου 25 του Π.∆. 60/2007, την προσφορά της υποψήφιας εταιρείας 

και µετά από διαλογική συζήτηση 

 

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει: 

1. Την απευθείας ανάθεση για τη µουσική συναυλία µε τους Νίκο Φιλιππίδη και Βαγγέλη 

∆ηµούδη στις 22/2/2014 στον υπαίθριο χώρο  έναντι του ∆ηµαρχείου κατατέθηκε µία 

προσφορά από την «ΟΑΣΙΣ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, ποσού 7.134,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

2. Την πίστωση ποσού 7.134,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ σε βάρος του 

Κ.Α.00.6142.0006 στον προϋπολογισµό  του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2014. 
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Οι ∆.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Σταµατόπουλος Γ., Παπαδογιαννάκη Α., Τριανταφύλλου Ν., 

Κόχυλα Κ., Βλάχου Β., Κουτσιανάς Π, Χρόνης Γ., Αντωνοπούλου Γ. & Φεγγερός Β. έδωσαν 

αρνητική ψήφο. 

 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

      

 

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΕΒ-8ΣΦ


