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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 43602/25.09.2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             38η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 24.09.2015 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 24η Σεπτεμβρίου 

2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 42620/18-09-2015 πρόσκληση του 

Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 18-09-2015. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ     Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.                       «        « 

3.  ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.      «        « 

4.  ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                 «        « 

5.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                «        « 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.    Μέλος της Ο.Ε 

3. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                       «        «  

     ΑΠΟΦΑΣΗ –339– 

Ο Δήμαρχος 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 τη λήψη απόφασης  για 

την αποδοχή –προσφοράς της  εταιρείας «SIRECLED HELLAS A.E».  

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 43003/22-09-2015 έγγραφο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

« Με την υπ’ αρ. πρωτ. 42830/21-9-2015 αίτησή της η εταιρεία με την επωνυμία «SIRECLED 

HELLAS A.E» προσφέρει στον Δήμο Ιλίου και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, είκοσι (20) 

φωτιστικά τεχνολογίας LED τύπου ΕΧΑ 9000 με ενσωματωμένο το σύστημα ελέγχου Smart Crid, όμοια 

με αυτά που έχει  εγκαταστήσει η ίδια εταιρεία και στον υπόλοιπο χώρο του γηπέδου «Κακούρης». Ως 

αντιστάθμισμα αυτής της δωρεάς – προσφοράς ζητούν από τον Δήμο Ιλίου να τους επιτραπεί η 

τοποθέτηση εντός του χώρου του γηπέδου (που εμείς θα τους υποδείξουμε) προωθητικής επιγραφής 

(διαφημιστικής πινακίδας). Επίσης αναλαμβάνεται η δέσμευση από την εταιρεία όπως τα φωτιστικά θα 

παραδοθούν σε διάστημα (75) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της έγκρισης της προσφοράς με 
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χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εγκατάστασης πριν το τέλος του τρέχοντος έτους. 

         Επειδή η προσφορά της πιο πάνω εταιρείας είναι προς το συμφέρον του Δήμου Ιλίου αφού 

θα εμπλουτίσει και θα προσδώσει στο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου μεγαλύτερη αξία. 

         Επειδή η τοποθέτηση της διαφημιστικής πινακίδας ουδόλως θα επηρεάσει, ούτε θα εμποδίσει το 

προγραμματισμό του Δήμου Ιλίου σχετικά με την οριοθέτηση των χώρων της τοποθέτησης και άλλων 

διαφημίσεων, αλλά και των προϋποθέσεων που πρέπει να τηρούνται αφού αυτή θα τοποθετηθεί μετά 

από υπόδειξη της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου.  

         Επειδή η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την αποδοχή ή όχι της δωρεάς – προσφοράς της 

εταιρείας «sirecled» κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 εδ. η του ν. 3852/2010 όπου «αποφασίζει για την αποδοχή 

κληρονομικών, κληροδοσιών, δωρεών» και εν προκειμένω πρόκειται για αποδοχή δωρεάς με «τρόπο», 

δηλαδή με όρο.  

Για τους παραπάνω λόγους, προτείνεται η λήψη σχετικής απόφασης για την αποδοχή ή όχι.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

           Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Α)Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 

3852/2010 

Β)Εγκρίνει την αποδοχή της δωρεάς είκοσι (20) φωτιστικών τεχνολογίας LED τύπου ΕΧΑ 9000 με 

ενσωματωμένο το σύστημα ελέγχου Smart Crid για το χώρο του γηπέδου «Κακούρης», από την 

εταιρεία  SIRECLED HELLAS A.E, με αντιστάθμισμα αυτής της δωρεάς την τοποθέτηση εντός του χώρου 

του γηπέδου προωθητικής επιγραφής (διαφημιστικής πινακίδας), κατόπιν υποδείξεως της Τεχνικής 

Υπηρεσίας. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

Κουμαραδιός Γ., Βομπιράκη Ν.  

Γκόγκος Κ., Χαραλαμπόπουλος Ι., 

Βέργος Ι.  

 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   
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