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 Αριθµ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 31701/22-06-2012 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 13
ης

 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης 164/2012                                                          ΘΕΜΑ 

Έγκριση πίστωσης για την εργασία «ΙΛΙΟΝ 2.0 

∆ιαλειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης 

υποδοµών του ∆ήµου για την εξοικονόµηση πόρων» 

 

Σήµερα στις 21 Ιουνίου 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την 
υπ’ αριθµ. 29598/15-06-2012 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  15-06-2012      

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
                                                   Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
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, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

               

  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ∆.Σ., ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ∆.Σ., ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ∆.Σ., ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆.Σ., ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ∆.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆.Σ. 
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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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση πίστωσης για την εργασία 
«ΙΛΙΟΝ 2.0 ∆ιαλειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης υποδοµών του ∆ήµου για την 
εξοικονόµηση πόρων». 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 29194/14-06-2012 σχετικό έγγραφο της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Σας στέλνουµε την µελέτη που αφορά το  «Επιχειρησιακό πρόγραµµα ΑΤΤΙΚΗ ΙΛΙΟΝ 2.0 
∆ιαλειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης υποδοµών του ∆ήµου  για την εξοικονόµηση 
πόρων» και σας γνωρίζουµε ότι υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση ποσού  265.455,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του  Φ. Π. Α. 23 % σε βάρος του Κ. Α. 30.7134.0001 του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου µας για το οικονοµικό έτος 2012. 

Η παρούσα προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους όρους και τις διατάξεις: 
• Π. ∆. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007(Οδηγία 2004/18/ΕΚ του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 31ης  Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 για την τροποποίηση του 
παραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαικού Συµβουλίου περί δηµοσίων συµβάσεων και τον Κανονισµό 
2083/2005 της 19ης ∆εκεµβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα 
όρια εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων), όπως αυτή ενσωµατώθηκε 
στο Εθνικό ∆ίκαιο µε το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16.03.2007) 

• Π.∆. 394/96, «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», όπως αυτό τροποποιήθηκε, σε ότι 
αφορά τη δυνατότητα άσκησης ένστασης του άρθρου 15, µε το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 
(Φ.Ε.Κ. 202/Α’/19-08-2005) στα σηµεία όπου το συγκεκριµένο Π∆ δεν έρχεται σε αντίθεση 
µε την Οδηγία 2004/18/ΕΚ όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

• Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» 

• Υ.Α. 11389/1993/ΦΕΚ Β-185 «Ενιαίος Κανονισµός προµηθειών των ΟΤΑ» 
• N.1892/90, άρθρο 88 (υποχρεώσεις αναδόχων πληροφορικής) 
• Ν. 3463/06, Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων λόγω της µορφής του Τελικού ∆ικαιούχου 

(ΟΤΑ α βαθµού) 
• ΥΑΠ/Φ.30/21243/07.06.91 (ΦΕΚ386/Β/10.6.91) όπως αντικαταστάθηκε από την 

ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/12.9.01 (ΦΕΚ1223/Β/20.9.01) «Εξαίρεση περιπτώσεων προµήθειας 
εξοπλισµού πληροφορικής (υλικού, λογισµικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών 
από την έγκριση του ΥΠΕΣ∆∆Α 

• την µε Α.Π.: 151.888/ΚτΠ203-Β του Ειδικού Γραµµατέα για ένταξη του Έργου «Βελτίωση 

υποδοµών εξυπηρέτησης του πολίτη στο ∆ήµο Ιλίου» στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»  
• Σχετικά µε τις δυνατότητες δικαστικής προστασίας, ισχύουν οι διατάξεις της 

προβλεπόµενης στον Ν. 2522/1997 διαδικασίας προσφυγής και ασφαλιστικών µέτρων και 
αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ∆’ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας, εντός των 
οριζοµένων στο άρθρο 3 προθεσµιών. Το γεγονός συνεπάγεται την εφαρµογή των 
διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ περί προσφυγών µόνο στο βαθµό που δεν αντίκεινται στο Ν. 
2522/1997. 

Κατόπιν αυτού παρακαλούµε να πάρετε απόφαση που: 
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1. Να εγκρίνει πίστωση ποσού συµπεριλαµβανοµένου του  Φ. Π. Α. 23 % σε βάρος του Κ. Α. 

30.7134.0001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας για το οικονοµικό έτος 2012.» 
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης  

 

ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση 

 

              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει πίστωση ποσού 265.455,00 € συµπεριλαµβανοµένου του  Φ. Π. Α. 23 % σε βάρος 
του Κ. Α. 30.7134.0001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας για το οικονοµικό έτος 2012, για την 
εργασία «ΙΛΙΟΝ 2.0 ∆ιαλειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης υποδοµών του ∆ήµου για 
την εξοικονόµηση πόρων». 
 

 
 
 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      

 

    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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