
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        8η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 01.03.2022 

            (Αριθμ. πρωτ.15799/02.03.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 1η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και          

ώρα 09:30 π.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 14449/25.02.2022 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 25.02.2022 και πραγματοποιήθηκε  με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 

4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του 

Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: 

(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ  75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 

παρ. 1),  γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την 

εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την 

οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. 

(Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας». 

              Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                         «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.      «      « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ          Αν. Μέλος της Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                     Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                  «      « 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.       «      « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΗ –066– 

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

7ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη λήψη απόφασης για την έγκριση  της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 

04/2020 επικαιροποιημένης  μελέτης  του  έργου :  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ». 
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Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 14795/28.02.2022 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 
«Σας ενημερώνουμε ότι : 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις όπως ισχύουν: 
 

1) Του Π.Δ.171/87 « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 

έργων που εκτελούνται  από  τους  Οργανισμούς  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  (Ο.Τ.Α.)  και  άλλες 

σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 84Α/02-06-87). 

2) Του Ν. 2690/99 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

3) Του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/08-06-06). 

4) Του Ν.3861/10 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 

5) Του N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)  

6) Του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις 

για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 

άλλες διατάξεις 

7) Του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

8) Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων. 

 

και αφού λάβετε υπόψη: 

1. Την με αρ. πρωτοκ. 4695/21-10-2020 (ΑΔΑ:ΩΥΡΥΟΡΕΓ-ΘΙ4) Απόφαση ένταξης της πράξης 

«Συμπλήρωση της δομής του ΚΗΦΗ στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του» 

με κωδικό ΟΠΣ 5054775 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». Στην πράξη αυτή 

η «Εργασίες διαμόρφωσης του Περιβάλλοντα χώρου του ΚΗΦΗ για την ενίσχυση της 

λειτουργικότητάς του» αποτελεί το υποέργο 3. 

2. Την απόφαση 126/19-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΒΓΨΩΕΒ-9ΙΩ) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2022.  
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3. Την απόφαση 135/19-11-2021 (ΑΔΑ:Ψ5Φ3ΩΕΒ-8Ι1) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός έτους 2022. 

4. Την απόφαση 023/23-02-2022 (ΑΔΑ:ΡΟΥΑΩΕΒ-ΚΔΑ) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2022.  

5. Την υπ’ αρίθμ. 189/25-05-2021 (ΑΔΑ:6Ξ3ΜΩΕΒ-ΒΛΝ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ιλίου με την οποία εγκρίθηκε η ΟΙΚ 04/2020 μελέτη του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης του 

Περιβάλλοντα χώρου του ΚΗΦΗ για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του», προϋπολογισμού 

δαπάνης 355.791,10 €. 

6. Την ανάγκη επικαιροποίησης της ως άνω μελέτης προκειμένου να προσαρμοστεί στις προφορικές 

παρατηρήσεις του ΑΣΔΑ, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, αλλά και στις τροποποιήσεις της 

ισχύουσας νομοθεσία Ν.4412/16 περί Δημοσίων Συμβάσεων. Η παρούσα ΟΙΚ 04/2020 μελέτη 

του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης του Περιβάλλοντα χώρου του ΚΗΦΗ για την ενίσχυση της 

λειτουργικότητάς του»,  που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με 

προϋπολογισμό 303.150,69 Ευρώ για δαπάνη εργασιών, για Γ.Ε. και Ο.Ε.  18%, για απρόβλεπτα, 

δαπάνη αναθεώρησης και για δαπάνη Φ.Π.Α 24%, περιλαμβάνει εργασίες όπως εκσκαφές, 

υποδομές, εξυγίανση του εδάφους µε κηπαίο χώµα, κάλυψη µε έτοιμο χλοοτάπητα, τις 

απαιτούµενες εγκαταστάσεις αυτόματου ποτίσματος πρασίνου, ποικιλία δέντρων, συστάδες 

αρωματικών και εποχιακών φυτών που θα δώσουν χρώμα στον χώρο και θα διαμορφώσουν 

έναν ελκυστικό περιπατητό κήπο. Επίσης περιλαμβάνει τοποθέτηση 12 σύγχρονων ιστών 

φωτισμού, ύψους 4,0 μ με φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led, με τις ανάλογες υποδομές 

(καλωδιώσεις – φρεάτια) τα οποία θα φωτίσουν τον περιβάλλοντα χώρο, χωνευτά φωτιστικά 

τεχνολογίας led, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, για ανάδειξη του φυλλώματος, φωτιστικά 

Led εξωτερικού χώρου, τύπου bollard, από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο υψηλής πίεσης, για 

τοποθέτηση στο έδαφος του περιβάλλοντα χώρο και στεγανά φωτιστικό εξωτερικού χώρου Led 

επίτοιχης ή χωνευτής τοποθέτησης. Για την οριοθέτηση του συνολικού χώρου κατασκευάζεται  

περίφραξη από συμπαγές τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος πλάτους 0,25 μ. και καθαρού ύψους 

0,80μ από την οριστικά διαμορφωμένη στάθμη του εδάφους, στο οποίο θα τοποθετηθεί 

κιγκλίδωμα από ανοξείδωτο χάλυβα ύψους 0,80μ, δηλαδή συνολικό καθαρό ύψος περίφραξης 

1,60 μ. Την περίφραξη συμπληρώνουν δύο συρόμενες θύρες με ηλεκτρικό μοτέρ, από 

ανοξείδωτο χάλυβα συνολικού ύψους 1,60μ. Επίσης, περιλαμβάνεται και η ανακατασκευή των 

πεζοδρομίων περιμετρικά του Οικοδομικού Τετραγώνου. 

7. Η κατασκευή του έργου θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-

2020» και από ΣΑΤΑ Δήμου Ιλίου. 
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Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε την έγκριση της υπ’ αρίθμ. ΟΙΚ 04/2020, επικαιροποιημένης μελέτης 

του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης του Περιβάλλοντα χώρου του ΚΗΦΗ για την ενίσχυση της 

λειτουργικότητάς του», προϋπολογισμού 303.150,69 Ευρώ (με  Φ.Π.Α.).» 

 Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

    Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

                                 Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 04/2020, επικαιροποιημένη μελέτη του έργου: «Εργασίες 

διαμόρφωσης του Περιβάλλοντα χώρου του ΚΗΦΗ για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς 

του», προϋπολογισμού 303.150,69 Ευρώ (με  Φ.Π.Α.). 

 

 Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                   Τα Μέλη 

                Αλεβίζου Α.,  Τσιμόγιαννης Α.,    

Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,   

                                Γαλούνης Δ. 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                      
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