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      Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 16340/12-04-2011 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    9η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 06-04-2011 
 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 06η 
Απριλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 14520/01-04-2011 
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 01-04-2011 
        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από επτά  (9) μέλη.   
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.. 
1.  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.       Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 
2. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ.  Μέλος   της Ο.Ε.  
3.  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.   «  « 
4. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.     «  « 
5.  ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «            « 
6.  ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.     «            « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.            Μέλος   της Ο.Ε..  
2. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.    «  « 
 
       ΑΠΟΦΑΣΗ –058-  

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση 
το 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης, που αφορά τροποποίηση της με αριθμό 34/28-02-2011 Απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά το έργο «Ετήσια συντήρηση υδραυλικών ανελκυστήρων του 
Δημοτικού Καταστήματος Εργ. Η4/11». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 15267/06-04-2011 έγγραφο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Η (1) σχετική μελέτη, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 34/28-2-2011 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής αφορούσε συντήρηση των υδραυλικών ανελκυστήρων του Δημοτικού 
Καταστήματος για χρονική διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού έτους.  Όμως,  σύμφωνα με το Π.  Δ.  
113//ΦΕΚ 194 Α’/22-112010, για να μπορεί να πραγματοποιηθεί διαδικασία έργου, εργασίας ή 
προμήθειας, η δαπάνη της οποίας κατανέμεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, πρέπει να 
έχει προηγηθεί αντίστοιχη εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Καθώς υπάρχει επείγουσα ανάγκη να προχωρήσει η διαδικασία του 
παρόντος έργου, έτσι ώστε να καταλήξει σε απόφαση ανάθεσης σε αντίστοιχο ανάδοχο και 
σύναψη της σχετικής σύμβασης το συντομότερο δυνατό, η με αριθμό ΕΠ01/2011 μελέτη 
τροποποιήθηκε κατά τέτοιον τρόπο ώστε το έργο να περαιώνεται όχι σε ένα (1) ημερολογιακό έτος 
αλλά ως τις 31/12/2011.  

Σύμφωνα με τη με αριθμό Οικ. Φ9.2/29362/1957 Κοινή Υπουργική Απόφαση, και 
συγκεκριμένα την παράγραφο 4(β) του 4ου άρθρου, ο αριθμός των υποχρεωτικών συντηρήσεων σε 
ετήσια βάση, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία του συστήματος, είναι 
είκοσι τέσσερις (24), δηλαδή μία κάθε δεκαπενθήμερο κατά μέσον όρο. Ο αριθμός των 
υποχρεωτικών συντηρήσεων που πραγματοποιήθηκε μέσα στο 2011 στα πλαίσια της με αριθμό 
πρωτοκόλλου 7858/18-2-2010 ετήσιας σύμβασης συντήρησης, της οποίας η ισχύς έληξε στις 
17/2/2011, είναι δύο (2), καθώς οι υπόλοιπες είκοσι δύο (22) προβλεπόμενες από τη σύμβαση 
συντηρήσεις είχαν πραγματοποιηθεί μέσα στο 2010. Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσό στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης μειώθηκε έτσι ώστε να αντιστοιχεί όχι σε είκοσι τέσσερις 
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(24) αλλά σε είκοσι δύο (22) υποχρεωτικές συντηρήσεις. Άρα, οι αλλαγές στη μελέτη αφορούν τη 
μείωση του συνολικού ποσού της στον ενδεικτικό προϋπολογισμό από 5.000,00 € σε 4.655,08 € 
και την αντίστοιχη διατύπωση στην τεχνική περιγραφή της, χωρίς να επηρεάζει το υπόλοιπο 
περιεχόμενο της τεχνικής περιγραφής, για αυτό και χρειάζεται η έγκρισή της σε αυτή τη νέα, 
τροποποιημένη μορφή.  Αντίστοιχα,  το προς έγκριση ποσό πίστωσης σε βάρος του Κ.  Α.  
30.6261.0061 χρειάζεται να μειωθεί από 5.000,00 € σε 4.655,08 €, συμπερλαμβανομένου Φ. Π. Α. 

Πέρα από την έγκριση πίστωσης και μελέτης, η με αριθμό 34/28-2-2011 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής δεν χρειάζεται περαιτέρω τροποποίηση. Ειδικότερα, η απόφαση αυτή είχε 
καθορίσει ως τρόπο εκτέλεσης για το παρόν έργο την αναζήτηση προσφορών στα πλαίσια 
διαδικασίας απ’ ευθείας ανάθεσης. Το χρηματικό όριο για απευθείας ανάθεση 
ηλεκτρομηχανολογικών μικρών έργων, σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 
294/ΦΕΚ Β’ 137/28-3-1986 και Δ17α/7/96/Φ.Ν. 294/ΦΕΚ Β’ 547/27-8-1992, είναι 5.135,73 € μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. (ισόποσο του χρηματικού ορίου των 1.750.000 δρχ., το οποίο 
προέκυπτε από τις αποφάσεις αυτές). Συνεπώς, καθώς το προς έγκριση ποσό πίστωσης ήταν ήδη 
κάτω από αυτό το χρηματικό όριο και προτείνεται να μειωθεί και άλλο, δεν χρειάζεται η αλλαγή 
του τρόπου εκτέλεσης. 

Με βάση τα παραπάνω, έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 
2. Τις διατάξεις του Π. Δ. 171/ΦΕΚ 84 Α’/1987 «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», ιδίως δε το 15ο άρθρο. 

3. Τις διατάξεις του Π. Δ. 229/ΦΕΚ 194 Α’/22-9-1999 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1ης 
παραγράφου του 15ου άρθρου του Π. Δ. 171/1987». 

4. Τις διατάξεις της με αριθμό 30/99 εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ. Δ. Δ. Α. 
5. Τις διατάξεις του Ν. 1418/ΦΕΚ 23 Α’/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 
6. Τις διατάξεις του Π. Δ. 609/ΦΕΚ 223 Α’/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων». 
7. Τις διατάξεις του Ν. 2229/ΦΕΚ 138 Α’/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 

1418/1994 και άλλες διατάξεις». 
8. Τις διατάξεις του 15ου άρθρου του Π. Δ. 218/ΦΕΚ 187 Α’/1999. 
9. Την Υπουργική Απόφαση ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/ΦΕΚ Β’ 137/28-3-1986 «Καθορισμός ποσών 

για απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή έργων συντήρησης». 
10. Την Υπουργική Απόφαση Δ17α/7/96/Φ.Ν. 294/ΦΕΚ Β’ 547/27-8-1992 «Τροποποίηση της 

ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/86 απόφασης Υπ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε. για τον καθορισμό ποσών για την 
απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή έργων συντήρησης των Ο. Τ. Α.». 

11. Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

12. Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

13. Το Π. Δ. 113//ΦΕΚ 194 Α’/22-112010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
14. Το Ν. 2362/ΦΕΚ 247 Α’/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις». 
15. Τη με αριθμό ΕΠ01/2011 μελέτη του παραπάνω έργου, η οποία συντάχθηκε από τη Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου. 
16. Τη με αριθμό 34/28-2-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την έγκριση 

πίστωσης και μελέτης και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης για το παρόν έργο. 
Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε  : 

1. Την έγκριση πίστωσης 4.655,08 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 23 % σε βάρος του Κ. Α. 
30.6261.0061 για την εκτέλεση του παραπάνω έργου. 
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2. Την έγκριση της με αριθμό ΕΠ01/2011 μελέτης του παραπάνω έργου.» 
 
  Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
 

         Η Οικονομική Επιτροπή 
Έχουσα υπόψιν τα ανωτέρω  

          
 
   Αποφασίζει   Ομόφωνα 

  Εγκρίνει: 
1. Πίστωση ποσού 24.655,08 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 23 % σε βάρος του Κ. Α. 

30.6261.0061 για την εκτέλεση του έργου «Ετήσια συντήρηση υδραυλικών ανελκυστήρων 
του Δημοτικού Καταστήματος Εργ. Η4/11». 

2. Την με αριθμό ΕΠ01/2011 μελέτης του έργου «Ετήσια συντήρηση υδραυλικών 
ανελκυστήρων του Δημοτικού Καταστήματος Εργ. Η4/11»». 

 
 
 
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 
 Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                  Τα Μέλη 

     Μπαρμπαγιάννης Χ., Φεγγερός Β.,  
                                                  Θεοδωρακόπουλος Γ., Πετρόπουλος Χ., 

    Κανελλόπουλος Γ., Γκιώνης Ι. 
           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ       
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