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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

        ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Προς τους κ.κ.:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.
4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.
5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.
6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.
7. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.
8. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δ.Σ.
2. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δ.Σ.
3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.
4. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ.

     
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ 
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την 23η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα  09.30 π.μ., σύμφωνα με 
τα οριζόμενα της εγκυκλίου 375/02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023
2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου του έτους 2022
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και 

συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών 
που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την 
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«Παροχή γευμάτων για τις εκλογές ανάδειξης μελών του ελληνικού Κοινοβουλίου έτους 2023 
(επαναληπτικές) και για τις εκλογές των δημοτικών και περιφερειακών αρχών έτους 2023 
(αρχικές και επαναληπτικές)

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, και 
συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω 
των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
 βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής με τίτλο: «Ευφυή Συστήματα κινητικότητας και 
ασφαλούς ελεγχόμενης πρόσβασης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού 
από την εξάπλωση πανδημιών, στο Δήμο Ιλίου»

5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και 
συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, 
που αφορούν στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την 
«Προμήθεια οικοδομικών υλικών-υλικών σιδήρου-χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου»

6. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω 
των ορίων για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου με χειριστή, φορτηγών με οδηγό και λοιπού 
εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ιλίου»

7. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 
εργαζομένων»

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8. Καταβολή αποζημίωσης βάσει της Πράξης Εφαρμογής 1/2009 και της 3722/2020 Απόφασης 

Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 2103Γ και 
Ο.Τ. 2103Α επί της οδού ΝΑΥΣΙΚΑΣ και των πεζοδρόμων ΔΙΟΤΙΜΑΣ και 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – 
περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση-αποδοχή των Τευχών Δημοπράτησης (Τεύχους Τεχνικής 
Περιγραφής, Προϋπολογισμού Δημοπράτησης, Τιμολογίου Δημοπράτησης, Τ.Σ.Υ.-Τεύχους 
Συμπληρωματικών Τεχνικών Προδιαγραφών, Ε.Σ.Υ., Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ.) της υπ’ αρίθμ. ΟΔΟ 
01/2023 μελέτης του έργου «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΡΓ. Α3/23»

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου: 
«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου»

11. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ
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Γ. ΓΕΝΙΚΑ
12. Συμπλήρωση της με αρ. 10/2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
13. Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων  

        Ο Δήμαρχος
 

                   Νίκος Ζενέτος
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