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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 37196/19-07-2012 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    27
η
 Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

     ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 17-07-2012 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 17
η
 Ιουλίου 2012, 

ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 36033/13-07-2012 πρόσκληση του 

∆ηµάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλα 

τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής στις 13-07-2012 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

       

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε 

1.  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.  Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.   Μέλος   της Ο.Ε. 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.            «  « 

4. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ∆.Σ.            «  « 

5. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆.Σ.     «  « 

6. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.    Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ   

1. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.    Μέλος   της Ο.Ε.  

2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.      «  « 

3. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.    «  « 

       

       

 ΑΠΟΦΑΣΗ –234–  

Ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονοµική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

10
ο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ∆ΙΑΝΟΙΧΘΕΝΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΕΡΓ. Α2/12. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 35299/11-07-2012 έγγραφο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας ενηµερώνουµε ότι: 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

(1) Του Ν.1418/84 «∆ηµόσια Έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 23Α/84), όπως ισχύει 

σήµερα µετά τη συµπλήρωση και τροποποίησή του. 

(2) Του Π∆ 609/85 «Κατασκευή ∆ηµ. Έργων» (ΦΕΚ 223Α/31-12-85), όπως ισχύει σήµερα µετά τη 

συµπλήρωση και τροποποίησή του. 

(3) Του Π∆ 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). 

(4) Του Ν.3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/08-06-06). 

(5) Το N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) 

(6) Το Ν. 3669/08 ( ΦΕΚ Α’ /18-6-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 

δηµοσίων έργων» και ειδικότερα το άρθρο 52 παρ. 1 όπως τροποποιήθηκε 

(7) Το  Ν.4070/2012 ( ΦΕΚ 82Α/10-04-2012)  «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 

∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 186 παράγραφος 2  
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(8) Της λοιπής νοµοθεσίας εκτέλεσης έργων. 

και αφού λάβετε υπόψη: 

(9) Την µε αρ. πρωτοκόλλου 23674/ 18 -05-2012 (Α∆Α: Β49ΤΩΕΒ-ΨΡ∆) σύµβαση κατασκευής του 

έργου του θέµατος ποσού 45.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.    

(10) Το µε αρ. πρωτοκόλλου 23674 / 18–05–2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου Ιλίου σύµφωνα µε το οποίο, ως επιβλέπων στο έργου του θέµατος, ορίσθηκε ο κ. 

Επαµεινώνδας Μπέσιος Πολιτικός Μηχανικός.  

(11) Την εγκύκλιο 11/16-05-2012 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι./Γ.Γ.∆.Ε/∆17 σύµφωνα µε την οποία, η διάταξη 

του Ν.4070/2012 άρθρο 186 παράγραφος 2 εφαρµόζεται και στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, 

εφόσον δεν έχει γίνει ακόµα παραλαβή του φυσικού εδάφους.   

Παρακαλούµε όπως αποφασίσετε: 

τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους στην οποία σύµφωνα µε το Νόµο 4070/2012 

άρθρο 186 παράγραφος 2, «…..συµµετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 

και ο Επιβλέπων.». Η Υπηρεσία µας, αξιολογώντας το έργο, τα στελέχη που διαθέτει και την ανάγκη 

συµµετοχής στην επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων µε την κατάλληλη ειδικότητα,  προτείνει ως τρίτο µέλος 

της επιτροπής έναν εκ των κ.κ. Παπαναγιώτου Βασίλειο ΠΕ Τοπογράφο Μηχανικό και Σκεντέρη 

Κωνασταντίνο ΠΕ Τοπογράφο Μηχανικό,  υπαλλήλους του ∆ήµου Ιλίου.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

Έχουσα υπόψιν τα ανωτέρω,  

                         Αποφασίζει   Οµόφωνα 

Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους, σύµφωνα µε το άρθρο 186 § 2 του Ν. 

4070/2012, αποτελείται από τους υπαλλήλους του ∆ήµου, ως κατωτέρω: 
o Καραγιώργης Κυριάκος, Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
o Μπέσιος Επαµεινώνδας, Πολιτικός Μηχανικός  
o Σκεντέρης Κωνσταντίνος, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 

 

 Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

 Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                   Τα Μέλη 

 Κανελλόπουλος Γ., Μπαρµπαγιάννης Χ. 

                     Φεγγερός Β., Πετρόπουλος Χ.,        

                 Θεοδωρακόπουλος Γ., Βέργος Ι. 

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   

 

ΑΔΑ: Β41ΔΩΕΒ-ΟΣΒ


