
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        5η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                           την 24.01.2023 

                    (Αριθ πρωτ.:5483/24.01.2023) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 24η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 

09:00 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 4569/20.01.2023 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 20.01.2023 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 

4954/2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, 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.                     «      « 

 ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                  Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                                         «      « 

3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.          «      « 

                                                                ΑΠΟΦΑΣΗ –016– 

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

6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη λήψη  απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρίθμ. ΟΔΟ 

04/2022 μελέτης του έργου «Οριζόντια σήμανση σε διάφορα σημεία του Δήμου για τη βελτίωση 

της οδικής ασφάλειας». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 4989/23.01.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Σας ενημερώνουμε ότι : 

Σύμφωνα με τις διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και 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” 
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(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 υπ’ αρίθμ. ΟΔΟ 04/2022 μελέτη – τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Οριζόντια σήμανση σε 

διάφορα σημεία του Δήμου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας», που συντάχθηκε από 

την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προϋπολογισμού 960.329,92  € για δαπάνη εργασιών, για Γ.Ε. 

και Ο.Ε. 18%, για απρόβλεπτα, για δαπάνη αναθεώρησης και για δαπάνη Φ.Π.Α 24%. Η εν λόγω 

μελέτη περιλαμβάνει εργασίες διαγραμμίσεων / αναδιαγραμμίσεων οποιουδήποτε σχήματος, 

μορφής και διαστάσεων τόσο σε κεντρικά όσο και σε μη κεντρικά και με ιδιαίτερη δυσκολία σημεία 

(διαβάσεις πεζών, διασταυρώσεις οδών, διαβάσεις σε εισόδους σχολικών συγκροτημάτων κλπ.) 

αλλά και όπου αλλού απαιτηθεί με γνώμονα την ασφάλεια των πεζών και τη σωστή καθοδήγηση 

των οδηγών μέσα από τη διευθέτηση της κυκλοφορίας. 

(2) Την υπ’ αρίθμ. 02/19-01-2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου με την οποία 

εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση Τεχνικού προγράμματος έτους 2023 του Δήμου Ιλίου. 

(3) Την υπ’ αρίθμ. 01/19-01-2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου με την οποία 

εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Ιλίου. 

(4) Σύμφωνα με την 89519/23-12-2022 (ΑΔΑ:6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ) Κοινή Απόφαση των Αναπληρωτών 

Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η υποβληθείσα πρόταση του Δήμου Ιλίου με τίτλο 

«Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας» (της οποίας το 

παρόν έργο αποτελεί το υποέργο 1) έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα 

βελτίωσης οδικής ασφάλειας» στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα βελτίωση οδικής ασφάλειας στο 

εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769), στο Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU.  

 

ΑΔΑ: ΡΚΞΑΩΕΒ-ΝΥ5



 

 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε την έγκριση της υπ’ αρίθμ. ΟΔΟ 04/2022 μελέτης – τευχών 

δημοπράτησης του έργου: «Οριζόντια σήμανση σε διάφορα σημεία του Δήμου για τη βελτίωση 

της οδικής ασφάλειας», προϋπολογισμού 960.329,92 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). » 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

               Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

                                                           Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει την υπ’ αρίθμ. ΟΔΟ 04/2022 μελέτης – τευχών δημοπράτησης του έργου: «Οριζόντια 

σήμανση σε διάφορα σημεία του Δήμου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας», 

προϋπολογισμού 960.329,92 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                    Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α., 

Μαρκόπουλος Φ.,   

                        Βέργος Ι., Γαλούνης Δ. 

       ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ      
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