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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 23844/16-04-2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 15-04-2014 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 15η Απριλίου 2014, 

ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.30 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 23112/11-04-2014 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 11-04-2014 

        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. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ∆.Σ.                « « 

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

5. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ∆.Σ.       Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.         Μέλος   της Ο.Ε. 

2. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆.Σ.          «    « 

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.                    «    « 

4. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.                     «    « 

       

ΑΠΟΦΑΣΗ –170– 

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

2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε το άρθρο 75 § 6, που αφορά την έγκριση πίστωσης και 

Τεχνικών Προδιαγραφών της εργασίας «Ετήσια συντήρηση του UPS, του υποσταθµού και του 

ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του ∆ηµοτικού Καταστήµατος». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 23522/15-04-2014 έγγραφο της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουµε τη µε κωδικό Π68/2014 µελέτη που αφορά την «Ετήσια συντήρηση του UPS, 

του υποσταθµού και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του ∆ηµοτικού Καταστήµατος» και σας 

γνωρίζουµε ότι υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση ποσού 3.498,12  συµπ. Φ.Π.Α. 23 % σε βάρος του Κ.Α. 

10.6261.0002   του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας για το έτος 2014. 

 Η εργασία θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980 «Περί εκτελέσεως 

έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του 
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δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του 

Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και το Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση 

δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», και το 

Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

Κατόπιν αυτού παρακαλούµε να πάρετε απόφαση που  

1. Να εγκρίνει πίστωση ποσού  3.498,12  συµπ. Φ.Π.Α. 23 %,σε βάρος του Κ.Α. 10.6261.0002 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου µας για το έτος 2014, για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας.  

2. Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  Οµόφωνα 

1. ∆έχεται να συζητηθεί το θέµα κατ’ επείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του 

Ν. 3852/2010. 

2. Εγκρίνει: 

A. Τη πίστωση ποσού  3.498,12  συµπ. Φ.Π.Α. 23 %,σε βάρος του Κ.Α. 10.6261.0002 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου µας για το έτος 2014, για την εκτέλεση της εργασίας 

«Ετήσια συντήρηση του UPS, του υποσταθµού και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του 

∆ηµοτικού Καταστήµατος». 

B. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές  

 

 
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.,  
                        Βοµπιράκη Ν. 

              
                 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    
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