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 Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 7161/15-02-2012 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 5ης
 Έκτακτης Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

Αριθ.  Απόφασης 54/2012                                                          ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης  για  την  συµµετοχή του ∆ήµου στον 

Άξονα Προτεραιότητας (02) «Αειφόρος Ανάπτυξη και 

Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Αττικής» 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική 2007-2013», 

Κατηγορία πράξεων «Ολοκληρωµένες αστικές αναπλάσεις 

ευρείας κλίµακας (6101)», «Πράσινη ζωή στην πόλη 

(6102)» και την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης µε 

τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΙΛΙΟΥ».  

 

Σήµερα στις 14 Φεβρουαρίου 2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, 
ύστερα από την υπ’ αριθµ. 6864/14-02-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου ∆ηµητρίου 
που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ∆ήµαρχο και 
σε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  03-02-2012      

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
                                                                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, 
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, 
ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ∆.Σ., ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ∆.Σ.,  ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 
∆.Σ., ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ∆.Σ., ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ∆.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆.Σ. 
Ο ∆.Σ. κος Φεγγερός Βασίλειος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του θέµατος. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος  
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση 
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

    ******************* 
 Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο 
για συζήτηση το 1

ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε το άρθρο 67 § 5, την λήψη 
απόφασης  για  την  συµµετοχή του ∆ήµου στον Άξονα Προτεραιότητας (02) «Αειφόρος Ανάπτυξη 
και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Αττικής» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Αττική 2007-2013», Κατηγορία πράξεων «Ολοκληρωµένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίµακας 
(6101)», «Πράσινη ζωή στην πόλη (6102)» και την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης µε τίτλο 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΙΛΙΟΥ».  

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 6868/14-02-2012 σχετικό έγγραφο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

Σας ενηµερώνουµε ότι : 

(1) Στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράµµατος «ΑΤΤΙΚΗ 2007 - 2013»  και  στον  άξονα  

προτεραιότητας  02 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια 

Αττικής», χρηµατοδοτείται µε συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) και εθνική συµµετοχή, η θεµατική προτεραιότητα «Ολοκληρωµένα σχέδια για την 

αστική και αγροτική αναγέννηση».  

(2) Η πρόταση που θα υποβληθεί θα πρέπει να συµβάλλει στους ειδικούς στόχους του Άξονα 

Προτεραιότητας (02) και να συνεισφέρει στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών 

παρακολούθησης που είναι : 

 (α) Ειδικοί Στόχοι : 

� Πολεοδοµική και κοινωνικοοικονοµική αναζωογόνηση αστικών περιοχών µε έµφαση 

στην ενίσχυση του αστικού πρασίνου και ανάπτυξη πολιτιστικών, τουριστικών και 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

 (β) ∆είκτες Παρακολούθησης: 

Πίνακας 2 

ΚΩ∆. 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

9220 Αστικές Αναπλάσεις Στρεµ. 

9223 
∆ίκτυο ποδηλατοδρόµων / δρόµων ήπιας 
κυκλοφορίας 

m 

9226 
Νέοι-ελεύθεροι αναξιοποίητοι χώροι προς 
αξιοποίηση 

M2 

9227 Αναπλάσεις και αναβαθµίσεις περιοχών M2 

9228 Αναπαλαίωση και ανακαίνιση κτηρίων M2 

 

ΚΩ∆. 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
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9202 
Εξυπηρετούµενος πληθυσµός από παρεµβάσεις 
ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης 

Αριθµός 

   

   
 

(3) Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν θα είναι άµεση (µε σειρά προτεραιότητας 

βάσει της ηµεροµηνίας υποβολής τους στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε) λόγω της άµεσης ανάγκης για 

επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης. 

(4) Ο ∆ήµος Ιλίου πρόκειται να υποβάλλει  πρόταση ένταξης πράξης µε τίτλο : 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΙΛΙΟΥ». Η πρόταση που θα 

υποβληθεί συµβάλλει στον ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας (02) «Αειφόρος 

Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Αττικής» και στις κατηγορίες 

πράξεων : «Ολοκληρωµένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίµακας (6101)», «Πράσινη ζωή 

στην πόλη (6102)». Ειδικότερα, θα περιλαµβάνει : 

� Παρεµβάσεις ανάπλασης στους παρακάτω αστικούς χώρους: 

o Επί των οδών Αγ. Νικολάου και Ζαγορίου, όπου θα δηµιουργηθούν χώροι πρασίνου 

και παιδική χαρά 

o Επί των οδών Τυρνάβου – Πλάτωνος – Μπιζανίου – ∆ωδώνης στην περιοχή 

Ραδιοφωνία του ∆ήµου στο Ο.Τ 2019, όπου θα δηµιουργηθεί νέος χώρος πρασίνου 

� Παρεµβάσεις πεζοδρόµησης – ανάπλασης  στις παρακάτω οδούς του ∆ήµου: 

o Φτέρης από Φιλιατρών έως ∆άφνης, 

o Ιωλκού από Χαλκηδόνος έως Νηρέως, 

o Τροίας από Χανίων έως Σύρου,   

o Μίνωος από Αγ. Θεοδώρων έως αδιέξοδο – ∆αρδανελίων, 

o Ιουστινιανού από Καππαδοκίας έως Αγ. Γεωργίου,   

o Μαξιµιλιανού από Καππαδοκίας έως Αγ. Γεωργίου, 

o Περικλέους από Καππαδοκίας έως Αγ. Γεωργίου,   

o Νικοπόλεως από Ολύνθου έως Τυρνάβου,  

o Πόγραδετς από Ολύνθου έως Τυρνάβου, 

o Φαρσάλων από Παραµυθιάς έως Ζίτσης. 

� Παρεµβάσεις ανάπλασης της  οδού Πετρουπόλεως µε διαπλάτυνση πεζοδροµίων – 

δηµιουργία ποδηλατοδρόµου και θέσεων στάθµευσης  

Αφού λάβετε υπόψη: 
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(1)    Όλα τα προαναφερθέντα 

(2) Την µε αριθµό (44) Ανοικτή Πρόσκληση  του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε µε 

Αρ. Πρωτ.: 44/01-02-2012 (για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΤΤΙΚΗ 

2007 – 2013» και στον άξονα προτεραιότητας (02) «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της 

Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Αττικής»  

          Παρακαλούµε, όπως αποφασίσετε : 

          Τη συµµετοχή του ∆ήµου στον Άξονα Προτεραιότητας (02) «Αειφόρος Ανάπτυξη και 

Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Αττικής» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013», Κατηγορία πράξεων: «Ολοκληρωµένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίµακας 

(6101)», «Πράσινη ζωή στην πόλη (6102)» και την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης µε τίτλο 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΙΛΙΟΥ». 

 προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 

                                            ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  
 
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. ∆έχεται να συζητηθεί το θέµα κατ’ επείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 
του Ν. 3852/2010 
2. Εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου στον Άξονα Προτεραιότητας (02) «Αειφόρος Ανάπτυξη 
και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Αττικής» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013», Κατηγορία πράξεων: «Ολοκληρωµένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίµακας 

(6101)», «Πράσινη ζωή στην πόλη (6102)» και την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης µε τίτλο 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΙΛΙΟΥ. 
 
 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      

 

    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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