
       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό τη̋ υπ’ αριθμ. 10η̋ Τακτική̋ Συνεδρίαση̋  

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφαση̋  075/2020                                                                       ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφαση̋ για έγκριση ανάθεση̋ εκπόνηση̋ 

μελέτη̋ με τίτλο ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ - 

ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 

 

Σήμερα την 19η  Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 32555/15.05.2020 

πρόσκληση του  Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο 

του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλου̋ του̋ Δημοτικού̋ 

Συμβούλου̋ την  15.05.2020 και πραγματοποιήθηκε με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ σύμφωνα με την Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 κοινή 

υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατεία̋ (Β’ 

850/13.03.2020). 

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

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 29, ο Πρόεδρο̋, κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋,  κήρυξε την έναρξη τη̋ 

Συνεδρίαση̋, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσω̋ στην εξέταση του 4ου θέματο̋ τη̋ 

ημερήσια̋ διάταξη̋. 

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

 

Ο Πρόεδρο̋ του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋ εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 4ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ που αφορά την λήψη απόφαση̋ για 

έγκριση ανάθεση̋ εκπόνηση̋ μελέτη̋ με τίτλο ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ - 

ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 32060/14.05.2020 έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Α. Με την αρχική διακήρυξη με ΑΔΑΜ:17PROC001685732 του συνοπτικού 

διαγωνισμού τη̋ μελέτη̋ και στη συνέχεια με την υπ’ αρ. 414/11.10.2017 (σχετ.1) απόφαση 

τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του Δήμου Ιλίου εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ για την αξιολόγηση των 

οικονομικών προσφορών τη̋ μελέτη̋ με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ-

ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ» και ανακηρύχθηκε προσωρινό̋ ανάδοχο̋ του παραπάνω έργου ο οικονομικό̋ 

φορέα̋ με την επωνυμία «ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ», ο οποίο̋ υπέβαλε την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική̋ άποψη̋ προσφορά.  

Β. Με την υπ’ αρ. 29/19.01.2018 (σχετ.2) απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κατακυρώθηκε 

ο διαγωνισμό̋ για τη μελέτη με τίτλο ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ-ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ», 

στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» και 

εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχο̋ για την υπογραφή τη̋ σχετική̋ σύμβαση̋ (σχετ.3) η 

οποία και υπογράφηκε στι̋ 13.04.2018 με αρ. πρωτ. 14567.  

  Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η Α’ φάση τη̋ μελέτη̋ η οποία έχει εγκριθεί αρχικώ̋ με 

την υπ’ αρ. 177/2018 ΑΔΣ ω̋ προ̋ το τεχνικό μέρο̋ πλην τη̋ κυκλοφοριακή̋ ρύθμιση̋ η 

οποία εγκρίνεται από την αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττική̋. Έω̋ σήμερα έχει εγκριθεί η ω̋ 

άνω μελέτη από τον Ο.Α.Σ.Α. με την υπ’ αρ. 12022/31.07.2018 απόφαση και δεν έχει εγκριθεί 

ακόμα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττική̋ κατόπιν παρατηρήσεων τη̋ εποπτευομένη̋ 

αρχή̋ ήτοι τη̋ Διεύθυνση̋ Οδικών Υπηρεσιών Δ.Ο.Υ. ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ, λόγω κατάργηση̋ τη̋ 

φωτεινή̋ σηματοδότηση̋. Στη διαδικασία ελέγχου του φακέλου διαπιστώθηκε ότι εκ 

παραδρομή̋ και μόνο δεν είχε ληφθεί η σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 

οποία θα έκρινε απαραίτητο την ανάθεση του έργου – μελέτη̋ σε ιδιώτε̋ μελετητέ̋ και 

ιδιωτικά γραφεία καθόσον αυτά διαθέτουν τι̋ ειδικέ̋ γνώσει̋, εμπειρία και υλικοτεχνική 

υποδομή για την περαίωση αυτού, οι δε Υπηρεσίε̋ του Δήμου μα̋ αδυνατούν να 

ανταπεξέλθουν σε αυτό.  
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Έτσι λοιπόν, με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση με την οποία:  

Α) Να γίνει αποδεκτή η εισήγηση τη̋ Τεχνική̋ Υπηρεσία̋ του Δήμου Ιλίου  

Β) Να Εγκρίνει την ανάθεση τη̋ μελέτη̋ με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ-

ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ», σε ιδιώτε̋ μελετητέ̋ και ιδιωτικά γραφεία καθόσον αυτά διαθέτουν τι̋ 

ειδικέ̋ γνώσει̋, εμπειρία και υλικοτεχνική υποδομή για την περαίωση αυτού, οι δε Υπηρεσίε̋ 

του Δήμου μα̋ αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό.  

Γ) Να Εγκρίνει τι̋ με αρ. 414/11.10.2017 & 29/19.01.2018 αποφάσει̋ τη̋ Οικονομική̋ 

Επιτροπή̋ του Δήμου Ιλίου, με τι̋ οποίε̋ ανατέθηκε στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

«ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» για την εκτέλεση τη̋ μελέτη̋ με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ – ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ».» 

προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντα̋ υπόψιν τα ανωτέρω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Αποδέχεται την εισήγηση τη̋ Τεχνική̋ Υπηρεσία̋ του Δήμου Ιλίου, όπω̋ αναλυτικά 

ανωτέρω αναφέρεται. 

Β) Εγκρίνει την ανάθεση τη̋ μελέτη̋ με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ-

ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ», σε ιδιώτε̋ μελετητέ̋ και ιδιωτικά γραφεία καθόσον αυτά διαθέτουν τι̋ 

ειδικέ̋ γνώσει̋, εμπειρία και υλικοτεχνική υποδομή για την περαίωση αυτού, οι δε Υπηρεσίε̋ 

του Δήμου μα̋ αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό.  

Γ) Εγκρίνει τι̋ με αρ. 414/11.10.2017 & 29/19.01.2018 αποφάσει̋ τη̋ Οικονομική̋ 

Επιτροπή̋ του Δήμου Ιλίου, με τι̋ οποίε̋ ανατέθηκε στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

«ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» για την εκτέλεση τη̋ μελέτη̋ με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ – ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ». 

 Στην παρούσα απόφαση απέχουν τη̋ ψηφοφορία̋ οι κ.κ. Ρήγα̋ Π. & Κούκο̋ Χ. Δ.Σ. 

τη̋ Δημοτική̋ Παράταξη̋ «Λαϊκή Συσπείρωση Ιλίου». 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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