
                                 

       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 33285/25.07.2017 

                                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

     από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 18ης  Συνεδρίασης 

        του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  244/2017                                                              ΘΕΜΑ 

Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία που αφορά την 

«Εκδήλωση προς τιμήν του Προκαθήμενου της 

Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος Μακαριώτατου 

Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. 

Ιερώνυμο Β’ και αναγόρευσή του σε επίτιμο Δημότης 

της πόλης του Ιλίου» 

 

Σήμερα την 21η Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 32900/21.07.2017 πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. 

Κακούρη Αντωνίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο 

και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  21.07.2017. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ,  ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, 

ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Δ.Σ.: ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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Αφού διαπιστώθηκε η υφιστάμενη νόμιμη απαρτία, ο Αντιπρόεδρος κ. Κακούρης Αντώνιος  

κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την έγκριση πίστωσης για 

την υπηρεσία που αφορά την «Εκδήλωση προς τιμήν του Προκαθήμενου της Αυτοκεφάλου 

Εκκλησίας της Ελλάδος Μακαριώτατου Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο Β’ 

και αναγόρευσή του σε επίτιμο Δημότης της πόλης του Ιλίου» 

 

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

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κακούρης Αντώνιος εισάγει στο Συμβούλιο για 

συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία 

που αφορά την «Εκδήλωση προς τιμήν του Προκαθήμενου της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος 

Μακαριώτατου Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο Β’ και αναγόρευσή του σε 

επίτιμο Δημότης της πόλης του Ιλίου». 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 31482/13.07.2017 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 « Έχοντας υπόψη:          

  Το άρθρο 158 παρ.3 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» σύμφωνα με το 

οποίο  το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να διαθέτει πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους 

κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου 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 Δήμος, 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, καθώς και 

τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων τα 

οποία συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή 

προβολή του Δήμου, καθώς και οι συνεπαγόμενες δαπάνες δημοσίων σχέσεων.  

 Τη σχετική  νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία: α) οι Ο.Τ.Α. 

δύνανται νομίμως να προβαίνουν σε διάθεση πιστώσεων και την συνακόλουθη καταβολή 

δαπανών που δεν προβλέπονται μεν από διάταξη νόμου όμως είναι λειτουργικές για τον οικείο 

Ο.Τ.Α., συνάδουν δηλαδή προδήλως με την αποστολή και τις αρμοδιότητές του και συμβάλλουν 

στην εκπλήρωση των σκοπών του ή στην αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών του β) σχετίζονται 

με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του Ο.Τ.Α., οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, 

πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών του ή συμβάλλουν στην ενεργό 

συμμετοχή τους για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α. γ) 

ανταποκρίνονται στο ανάλογο ή προσήκον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνουν τα εύλογα όρια που 

διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, ενόψει των συνθηκών 

πραγματοποίησής τους.  
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  Θέτουμε υπόψη σας την με K.M.: Π133/2017 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών για την υπηρεσία που αφορά την «Εκδήλωση προς τιμήν του Προκαθήμενου της 

Αυτοκέφαλου Εκκλησίας της Ελλάδος Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος 

κκ Ιερωνύμου Β΄ και αναγόρευσή του σε επίτιμο Δημότη της πόλης του Ιλίου» και σας γνωρίζουμε 

ότι υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση ποσού 3.447,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % στον Κ.Α 

00.6443.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2017. 

 Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412 /16, του N. 3852/10 

(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης και το N. 3861/10 (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 Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε να πάρετε απόφαση που:  

1.Να εγκρίνει τη διενέργεια της ανωτέρω υπηρεσίας. 

2.Να εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.447,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 24%, για την 

εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

     ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,   

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει:  

1. Τη διενέργεια που αφορά την «Εκδήλωση προς τιμήν του Προκαθήμενου της Αυτοκέφαλου 

Εκκλησίας της Ελλάδος Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κκ 

Ιερωνύμου Β΄ και αναγόρευσή του σε επίτιμο Δημότη της πόλης του Ιλίου» 

2. Τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.447,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 24% σε βάρος του 

Κ.Α 00.6443.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2017, που 

αφορά την «Εκδήλωση προς τιμήν του Προκαθήμενου της Αυτοκέφαλου Εκκλησίας της 

Ελλάδος Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κκ Ιερωνύμου Β΄ και 

αναγόρευσή του σε επίτιμο Δημότη της πόλης του Ιλίου» 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

                

           

                    ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
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