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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 4ης Τακτικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ.  Απόφασης 60/2011                                                          ΘΕΜΑ
Συμπλήρωση της 333/2010 Α.Δ.Σ. ως προς την
έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης
του έργου ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

Σήμερα στις 27 Ιανουαρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα
από την υπ’ αριθμ. 3059/21-1-2011 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  21-01-2011

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

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ
ΕΛΕΝΗ,  ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

              Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Δ.Σ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Σ., ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Δ.Σ.
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης με πρότασή του, κατέστη ομόφωνα κατεπείγον 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
«Συμπλήρωση της 333/2010 Α.Δ.Σ. ως προς την έγκριση της μελέτης και των τευχών
δημοπράτησης του έργου ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ» λόγω
του επείγοντος του θέματος, το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο
Συμβούλιο για συζήτηση το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την Συμπλήρωση της
333/2010 Α.Δ.Σ. ως προς την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 4036/27-1-2011 σχετικό έγγραφο της
Τεχνικής Υπηρεσίας στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Σας ενημερώνουμε ότι :
Σύμφωνα με τις διατάξεις:
(1)  Του Ν.2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για

την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α/30-5-97) και τις λοιπές διατάξεις
περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν.

(2)  Του Ν.1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23Α/84), όπως
ισχύει σήμερα μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του.

(3) Του ΠΔ 609/85 «Κατασκευή Δημ. Έργων» (ΦΕΚ 223Α/31-12-85), όπως ισχύει σήμερα μετά
τη συμπλήρωση και τροποποίησή του.

(4) Του ΠΔ 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).

(5) Του Ν. 2940/01 «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του
κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180Α/06-08-01).

(6)  Του Ν.2307/95 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις
διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 113Α/15-06-95).

(7) Του Ν.3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 179Α/28-
09- 04).

(8) Του Ν.3481/06 «Τροποποίηση στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και
εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 162Α/02-08-06).

(9)  Του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/08-06-06).
(10) Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων

Έργων» (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008).
Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων.

και αφού λάβετε υπόψη:
Την με αριθμό ΟΔΟ 2/2010 μελέτη του έργου : «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ», που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και τα
τεύχη δημοπράτησης .

 Το έργο αφορά την χωροθέτηση πληροφοριακών πινακίδων και πινακίδων ονοματοθεσίας
οδών του Δήμου Ιλίου.
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Είναι κοινή διαπίστωση ότι η πληροφόρηση που παρέχεται στους οδηγούς όταν κινούνται
στους δρόμους είναι ελλειπής και ανεπαρκής.Έτσι η πληροφοριακή σήμανση που υπάρχει τόσο
στους οδηγούς όσο και στους κατοίκους που βρίσκονται σε μία περιοχή δεν βρίσκεται σε
ικανοποιητικό επίπεδο. Προκειμένου να πάψει να υφίσταται αυτή η εικόνα ο Δήμος Ιλίου
αποφάσισε να εγκαταστήσει ένα δίκτυο πληροφοριακών πινακίδων στο χώρο των διοικητικών του
ορίων.

Μ’  αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί :α)να μειωθούν οι διαδρομές των αυτοκινήτων που
κινούνται μέσα στον Δήμο ή διέρχονται από αυτόν β) να κατευθύνονται τα αυτοκίνητα στους
κυρίους οδικούς άξονες ώστε να μην δημιουργείται όχληση στο τοπικό δίκτυο.
Το έργο περιλαμβάνει:
1. Πινακίδες ονοματοθεσίας  με τον ιστό τους και την τοποθέτησή τους.
2. Πινακίδες  πληροφοριακές με τον ιστό τους και την τοποθέτησή τους καθώς και τοποθέτηση

κάθε επιπλέον πινακίδας.
3. Διαγράμμιση οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας  τύπου ΙΙ.
4. Αποξήλωση των υπαρχόντων ιστών με τις πινακίδες τους προκειμένου να τοποθετηθούν οι

νέες πινακίδες.
Την  333/16-03-2010 Α.Δ.Σ. του Δήμου Ιλίου σχετικά με την έγκριση των όρων

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου  και της Νομαρχίας Αθηνών με σκοπό την
εκτέλεση του  ως άνω έργου.

Την  31362/17874/5-10-2010 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής .
Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε :

(1) Την έγκριση της μελέτης του έργου: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ» (Α.Μ : ΟΔΟ 2/2010), προϋπολογισμού 1.751.801,00 Ευρώ (με  Φ.Π.Α.
23%).

(2) Τα τεύχη δημοπράτησης της ως άνω μελέτης.
(3) Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.»

  προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:

1. Την μελέτη του έργου: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ»
(Α.Μ : ΟΔΟ 2/2010), προϋπολογισμού 1.751.801,00 Ευρώ (με  Φ.Π.Α. 23%).

2. Τα τεύχη δημοπράτησης της ως άνω μελέτης.
Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


