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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 6135/03-02-2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    3η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

     ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 30-01-2014 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 30η Ιανουαρίου 2014, 

ηµέρα Πέµπτη, ύστερα από την υπ. αριθµ. 2649/16-01-2014 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 24-01-2014 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.                   Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

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

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

4. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ                     «  « 

5. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.                     «  « 

6. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.                 Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆.Σ.    Μέλος   της Ο.Ε. 

2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.                          «            « 

3. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.                           «             « 

       
ΑΠΟΦΑΣΗ –021–  

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

7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά την αποδοχή δωρεάς ακινήτου ιδιοκτησίας Νικολάου 

Λιάκου. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 68617/16-12-2013 σχετικό έγγραφο Νοµικού 

Συµβούλου του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σχετ. η µε αρ. πρωτ. 67380/10-12-2013 αίτηση. 

Με την από 10.12.2013 αίτησή του ο Νικόλαος Λιάκος επιθυµεί να δωρίσει στο ∆ήµο Ιλίου ένα 

οικόπεδο που βρίσκεται στο ∆ήµο Ιλίου επιφανείας (307,71 ) τ.µ. και επί της οδού Ελλησπόντου στο 

Ο.Τ. 729 µε σκοπό την ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθµού και σύµφωνα µε τους όρους που τίθεται 

σε αυτή. 

Επειδή η Οικονοµική Επιτροπή κατ’ άρθρο 72 παρ. 1η «αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών, 

κληροδοσιών και δωρεών». 
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Επειδή η Οικονοµική Επιτροπή κατ’ άρθρο 72 παρ. 4 «Η οικονοµική επιτροπή µε ειδική απόφαση 

που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο 

θέµα της αρµοδιότητάς της στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης, εφόσον κρίνει 

ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.» 

Τια τους λόγους αυτούς 

Παρακαλώ όπως αποφασίσετε σχετικά για την αποδοχή ή µη της δωρεάς.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Αποδέχεται την αίτηση του Νικολάου ∆. Λιάκου που αφορά τη δωρεά οικοπέδου έκτασης τ.µ. 

(307,71) περίπου στο ∆ήµο Ιλίου Αττικής και επί της οδού Ελλησπόντου (Ο.Τ. 729), για την 

ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού. 

2. Παραπέµπει το θέµα προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 4  του Ν. 3854/2010 «Η οικονοµική επιτροπή µε ειδική 

απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της µπορεί να παραπέµπει 

συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητάς της στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την λήψη σχετικής 

απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του». 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

 Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 
           Κανελλόπουλος Γ., Γκιώνης Ι.,  
            Κουµαραδιός Γ., Αλεβίζου Α.    
            Αλεξόπουλος Β., Βέργος Ι.,  

 
                 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    
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