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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                     31η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                          την 30.06.2022 

                             (Αριθμ. πρωτ.:  50475/06.07.2022) 

      Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ιλίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο 

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ»,  σήμερα την 30η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ., 

ύστερα από την υπ. αριθμ. 47139/24.06.2022 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 24.06.2022, σύμφωνα την εγκύκλιο με αριθμ. 380 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39456/15.06.2022). 

           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. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                           «      « 

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

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.           Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                           «      « 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                           «      « 

4. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                 «      « 

5. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                                     «      « 

    ΑΠΟΦΑΣΗ –231–  

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

το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά λήψη  απόφασης  έγκρισης υποβολής αιτήματος 

τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου, της Πράξης Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Ενίσχυση των 

«διεπαφών» του παραδοσιακού Αστικού Ιστού με τις γειτνιάζουσες Αναπτυξιακές Δυνατότητες, τους 

Πόλους Έλξης και τις παραγωγικές λειτουργίες της Πόλης λόγω επικαιροποίησης της μελέτης του 

υποέργου 2 με τίτλο: «Ενίσχυση/Αναβάθμιση των Υποδομών που συμβάλλουν στην αύξηση της 

χρήσης του  Δημόσιου Αστικού Χώρου και τονώνουν την Κοινωνικοποίηση των Πολιτών». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 47596/27.06.2022 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

« Σας ενημερώνουμε ότι : 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

(1) Του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/08-06-06). 
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(2) Το N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

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

(3) Του Ν. 3861/2010 (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». 

(4) Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

(5) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

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

(6) Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων και δημοσίων συμβάσεων. 

 

και αφού λάβετε υπόψη: 

1. Την με αρ. πρωτοκ. 14576/24-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ) Πρόσκληση AT06 του 

Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ)  για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα 

προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των 

οικισμών», με τίτλο: «Αστική αναζωογόνηση» και την με αρ. πρωτοκ. 22722/11-12-2020 

(ΑΔΑ:6Λ0Ν46ΜΤΛ6-ΒΗΡ) τροποποίηση αυτής.  

2. Στα πλαίσια της ως άνω Πρόσκλησης ο Δήμος μας υπέβαλε το με αρ.πρωτοκ. 34184/21-05-2021 

αίτημα χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Ενίσχυση των 

«διεπαφών» του παραδοσιακού Αστικού Ιστού με τις γειτνιάζουσες Αναπτυξιακές Δυνατότητες, 

τους Πόλους Έλξης και τις παραγωγικές λειτουργίες της Πόλης», αποτελούμενη από τέσσερα 

υποέργα. Το δεύτερο εξ αυτών, αφορά την παραπάνω Π42/2021 μελέτη προμήθειας με τίτλο: 

«Ενίσχυση/Αναβάθμιση των Υποδομών που συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης του Δημόσιου 

Αστικού Χώρου και τονώνουν την Κοινωνικοποίηση των Πολιτών» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.740.186,24 €, η οποία έχει ως αντικείμενο την αναβάθμιση των υφιστάμενων παιδικών χαρών 

επί των οδών Ήρας και Αιακού στα Ο.Τ 10 & 11 (2 παιδικές χαρές), Αλαμάνας & Α. Παπανδρέου 

στο Ο.Τ 566, Πολυτέκνων στο Ο.Τ 824, Γριμπόβου & Πετραλώνων (τμήμα) στο Ο.Τ 1157Α, 

Πρεβέζης – Πλάτωνος – Αώου  στο Ο.Τ 2015, Βεροίας και Καβάλας (τμήμα) στο 2069Α, καθώς και 

στη δημιουργία νέας παιδικής χαράς  στο Ο.Τ 2118Β επί των οδών  Θεσσαλονίκης και Κατερίνης 

(τμήμα). Η ανακατασκευή των παιδικών χαρών περιλαμβάνει αντικατάσταση των οργάνων, των 

δαπέδων, των περιφράξεων, του φωτισμού, του αστικού εξοπλισμού  κλπ. 

3. Την με αρ.πρωτοκ. 9261/12-01-2022 (ΑΔΑ:9ΘΤΦ46ΜΤΛ6-546) απόφαση του ΥΠΕΣ / Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης, με την οποία εντάχθηκε η ως άνω πράξη στο Πρόγραμμα «Αντώνης 

Τρίτσης» με ποσό χρηματοδότησης για το 2ο υποέργο 1.740.186,24 €. 

4. Την επικαιροποίηση της Π 42/2021 μελέτης της προμήθειας με τίτλο «Ενίσχυση/Αναβάθμιση των 

Υποδομών που συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης του Δημόσιου Αστικού Χώρου και τονώνουν 

την Κοινωνικοποίηση των Πολιτών», ως προς:  

1. τον αριθμό των πινακίδων του προγράμματος χρηματοδότησης (από ένα σε δύο τεμάχια),  

2. του πάχους του χαλκού γείωσης, από 10mm σε 16mm, και  
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3. της προσθήκης της απαίτησης (επί ποινή αποκλεισμού) προσκόμισης έκθεσης δοκιμής ως προς 

αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία για το δάπεδο ασφαλείας πάχους 45 mm, και της 

πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO 45001:2018. 

στοιχεία τα οποία εκ παραδρομής δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη. 

 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε :  

     Την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου που είχε υποβληθεί για την 

πράξη με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Ενίσχυση των «διεπαφών» του παραδοσιακού 

Αστικού Ιστού με τις γειτνιάζουσες Αναπτυξιακές Δυνατότητες, τους Πόλους Έλξης και τις 

παραγωγικές λειτουργίες της Πόλης», λόγω επικαιροποίησης της μελέτης του υποέργου 2 

«Ενίσχυση/Αναβάθμιση των Υποδομών που συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης του Δημόσιου 

Αστικού Χώρου και τονώνουν την Κοινωνικοποίηση των Πολιτών» Π 42/2021.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

               Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,   

              Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου που είχε υποβληθεί για την 

πράξη με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Ενίσχυση των «διεπαφών» του παραδοσιακού 

Αστικού Ιστού με τις γειτνιάζουσες Αναπτυξιακές Δυνατότητες, τους Πόλους Έλξης και τις 

παραγωγικές λειτουργίες της Πόλης», λόγω επικαιροποίησης της μελέτης του υποέργου 2 

«Ενίσχυση/Αναβάθμιση των Υποδομών που συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης του Δημόσιου 

Αστικού Χώρου και τονώνουν την Κοινωνικοποίηση των Πολιτών» Π 42/2021. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                                   Τα Μέλη 

                Αλεβίζου Α.,  Τσιμόγιαννης Α.,             

Κουκουβίνος Δ., Γαλούνης Δ. 

    ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                                             
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