
1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 11ης Τακτικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ.  Απόφασης 189/2010
                                                          ΘΕΜΑ

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και
καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών
για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και φιλοξενία
προσκεκλημένων για την ενθρόνιση του Νέου Μητροπολίτη
ΙΛΙΟΥ – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΑΧΑΡΝΩΝ»

Σήμερα στις 20 Μαϊου ημέρα Πέμπτη, το έτος 2010 και ώρα 20.30  μ.μ.  το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα
από την υπ’ αριθμ. 23081/14-5-2010 πρόσκληση του Προέδρου κ. Μπατσή Χρήστου που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  14-5-2010

        Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τριάντα  τρία (33) Μέλη.

                                               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.:ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,
ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ,
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ.Σ. & ΝΤΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Σ.
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Μπατσής Χρήστος
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης με πρότασή του, κατέστη ομόφωνα κατεπείγον 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης για την
έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την
«Προμήθεια ειδών για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και φιλοξενία προσκεκλημένων για την
ενθρόνιση του Νέου Μητροπολίτη ΙΛΙΟΥ – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΑΧΑΡΝΩΝ».

*******************

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπατσής Χρήστος εισάγει στο Συμβούλιο για
συζήτηση το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση πίστωσης και τεχνικών
προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών για τη διοργάνωση
εκδηλώσεων και φιλοξενία προσκεκλημένων για την ενθρόνιση του Νέου Μητροπολίτη ΙΛΙΟΥ –
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΑΧΑΡΝΩΝ».

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 24018/20-5-2010 σχετικό έγγραφο της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Ενόψει της ενθρόνισης του Νέου Μητροπολίτη ΙΛΙΟΥ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΑΧΑΡΝΩΝ
και στα πλαίσια της ευαισθησίας που καλείται ο Δήμος μας να δείξει και σύμφωνα με το άρθρο 158
παρ. 3 α και γ του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», που αφορούν
«…γιορτές, εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος και σχετίζονται με την
προαγωγή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του», «Τιμητικές
διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων τα οποία
συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή
προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες δαπάνες δημοσίων σχέσεων»
και το άρθρο 20 του N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008) : «Αναδιοργάνωση της δημοτικής
αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», θέτουμε υπόψη
σας τη με κωδικό Π82/2010 μελέτη που αφορά «Προμήθεια ειδών για τη διοργάνωση εκδηλώσεων
και φιλοξενία προσκεκλημένων για την ενθρόνιση του Νέου Μητροπολίτη ΙΛΙΟΥ-
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΑΧΑΡΝΩΝ», και σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού
15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ. Α. 00.6495.0012 του
προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2010.
· Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185

Β’/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)» και του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου
τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε για :

1. Την έγκριση πίστωσης ποσού 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.
Α. 00.6495.0012 του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2010, για την
πραγματοποίηση της παραπάνω διοργάνωσης.

2. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών.
3. Τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης.»
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και

φιλοξενία προσκεκλημένων για την ενθρόνιση του Νέου Μητροπολίτη ΙΛΙΟΥ –
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΑΧΑΡΝΩΝ», την αναζήτηση  προσφορών στα πλαίσια διαδικασίας απ’
ευθείας ανάθεσης

2. Εγκρίνει πίστωση ποσού 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ. Α.
00.6495.0012, για την «Προμήθεια ειδών για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και φιλοξενία
προσκεκλημένων για την ενθρόνιση του Νέου Μητροπολίτη ΙΛΙΟΥ – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ &
ΑΧΑΡΝΩΝ»

3. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές

Οι Δ.Σ. κ.κ. Τριανταφύλλου Ν., Τζανάκης Ι. & Σταματόπουλος Ι. έδωσαν αρνητική ψήφο

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


