
 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.  19ης Τακτικής Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  130/2022 

Αριθμ. Πρωτ.: 84493/16.11.2022                       ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης παροχής υπηρεσίας με 
τίτλο ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, και 
τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

      Σήμερα την 10η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση (Δια Ζώσης & Τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα 

την εγκύκλιο με αριθμ. 380 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39456/15.06.2022), στην Αίθουσα Συνεδριάσεων 

Δημοτικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών 

Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ» και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 81382/04.11.2022 

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

Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 

04.11.2022. 

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

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 

ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ,  ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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ΜΕΛΗ Δ.Σ.:ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

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

παρόντα 39, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κουκουβίνος Δημήτριος, Αλεβίζου Ανδριάνα, Δρακόπουλος 

Νικόλαος, Γκόγκος Κωνσταντίνος, Μηλιώνη Παναγιώτα, Γκιόκας Ιωάννης, αποχώρησαν πριν από τη 

συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και μέχρι πέρατος αυτής. Επίσης ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Πανίτσας Κωνσταντίνος αποχώρησε πριν από τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας 

διατάξεως και μέχρι πέρατος αυτής.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 6ου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης 

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο Συμβούλιο 

για συζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για αναγκαιότητα 

εκπόνησης μελέτης παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, 

ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, 

και τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 78530/25.10.2022 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σας ενημερώνουμε για την πρόθεσή μας να προχωρήσουμε στην εκπόνηση μελέτης παροχής 

υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου με χειριστή, φορτηγών με οδηγό και λοιπού 

εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ιλίου», η οποία αφορά στην μίσθωση μηχανημάτων 

έργου και φορτηγών με το χειριστή ή τον οδηγό τους αντίστοιχα, καθώς και λοιπού εξοπλισμού χωρίς 

τον χειριστή του, για εργασίες που εκτελούνται σε διάφορα και διάσπαρτα σημεία επέμβασης σε όλη 

την περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου, ήτοι: 

1. Εργασίες καθαρισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων, όπως απομάκρυνσης κάθε είδους και 

ανεξαρτήτως διαστάσεων, φερτών υλικών, ξένων υλών (λ.χ. μπάζα κ.ά.), κ.λ.π., με στόχο την 

ασφάλεια και την καλύτερη βατότητα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας και ιδιαίτερα 

έπειτα από δυσμενή καιρικά φαινόμενα και θεομηνίες, 

2. Εργασίες χωματουργικές διαμόρφωσης ή/και αναδιαμόρφωσης στο οδικό δίκτυο και στους 

κοινοχρήστους χώρους του Δήμου Ιλίου, 

3. Εργασίες με χρήση φορτηγών, ήτοι φόρτωσης - εκφόρτωσης, μετακίνησης, απόθεσης υλικών 

προσωρινά, απομάκρυνσης (με ευθύνη του αναδόχου) των προϊόντων προς απόρριψη σε 

κατάλληλους και αδειοδοτημένους χώρους ασφαλούς διάθεσής τους, σύμφωνα με την 

ισχύουσα σχετική νομοθεσία (Α.Ε.Κ.Κ., ΑΗΗΕ, κ.λ.π.). Μόνο το κόστος απόρριψης (των 

προϊόντων προς απόρριψη) σε σύστημα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων θα βαρύνει το Δήμο 

Ιλίου (όχι το κόστος μετακίνησής τους). 

Σκοπός της μίσθωσης είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των κοινόχρηστων χώρων 

αλλά και του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς του Δήμου. Μέσω αυτής θα παρέχεται η δυνατότητα 

άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν καθημερινά άλλα και έκτακτα και καθ’ 
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όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, προσφέροντας έτσι συνθήκες ασφάλειας για όλους τους 

πολίτες της πόλης μας. 

Τα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή 

λειτουργία του Δήμου, καλούνται τόσο σε μόνιμη, καθημερινή και συστηματική/προγραμματισμένη 

βάση, όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις, να αντιμετωπίζουν όλα τα προβλήματα τα οποία 

ανακύπτουν και να ανταποκρίνονται σε πληθώρα περιπτώσεων πολλές από τις οποίες απαιτούν 

εργασίες έγκαιρης επέμβασης ώστε να προλαμβάνονται και να αποτρέπονται εν δυνάμει κίνδυνοι 

πρόκλησης ατυχημάτων. 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: 

- δε διαθέτει φορτηγά με κατάλληλα αδειοδοτημένους υπαλλήλους-οδηγούς και παντός είδους 

λοιπό μηχανικό εξοπλισμό, 

- μολονότι διαθέτει κάποια μηχανήματα έργου στον στόλο της, τα οποία δεν επαρκούν σε 

έκτακτες περιπτώσεις, δε διαθέτει κατάλληλα αδειοδοτημένους υπαλλήλους για τον χειρισμό 

τους. 

Η μελέτη αυτή παροχής υπηρεσίας αποσκοπεί στην κάλυψη της αναγκαιότητας αντιμετώπισης 

όλων των παραπάνω περιπτώσεων, τόσο σε καθημερινή βάση, όσο και στις έκτακτες περιπτώσεις 

έντονων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεων, πλημμυρών κ.λ.π.), με χρήση Μηχανημάτων 

Έργου/Φορτηγών με τους χειριστές/οδηγούς τους και λοιπού εξοπλισμού, ώστε να ολοκληρώνονται 

οι εργασίες άμεσα, έγκαιρα και αποτελεσματικά, από την Τεχνική Υπηρεσία και υπό τις οδηγίες της, 

σε όλη την επικράτεια του Δήμου μας. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου να εγκριθεί η αναγκαιότητα εκπόνησης 

μελέτης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου με χειριστή, φορτηγών με 

οδηγό και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ιλίου» με στόχο τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης παροχής των υπηρεσιών.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

                ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει την αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση 

μηχανημάτων έργου με χειριστή, φορτηγών με οδηγό και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη 

αναγκών του Δήμου Ιλίου» με στόχο τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής των υπηρεσιών. 

Στην παρούσα απόφαση έδωσαν αρνητική ψήφο οι κ.κ. Σταματόπουλος Γ., Κυριακοπούλου Π., 

Ρήγας Π. & Κούκος Χ., Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιλίου», οι κ.κ. Κουτσιανάς Π. 

& Χρόνης Γ. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Ασυμβίβαστο Ίλιον» και ο κ. Αντωνόπουλος Κ. Δ.Σ. της 

Δημοτικής Παράταξης «Αριστερή Κίνηση Ιλίου». 

 Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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