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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 9651/25-02-2013 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    4
η
 Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

     ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 21-02-2013 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 21
η
 Φεβρουαρίου 

2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 8006/15-02-2013 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 15-02-2013 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

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

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

3. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆.Σ.               «  « 

4. ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.      «  « 

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

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.      Μέλος   της Ο.Ε. 

2.  ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ∆.Σ.       «  « 

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.                   «  « 

4. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.           Μέλος   της Ο.Ε. 

       ΑΠΟΦΑΣΗ –054–  

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

13
ο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης 

ποσού 705,00 € για την κατασκευή του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 8015/15-02-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας ενηµερώνουµε ότι: 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

(1) Του Ν.2503/97 «∆ιοίκηση, 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 «∆ηµόσια Έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 23Α/84), όπως ισχύει 

σήµερα µετά τη συµπλήρωση και τροποποίησή του. 

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

συµπλήρωση και τροποποίησή του. 

(4) 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). 

(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 179
Α
/28-09-04). 
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(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 ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/08-06-06). 

(10) Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Εργων» (ΦΕΚ 

116 Α/18-6-2008). 

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

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

(12) Της λοιπής νοµοθεσίας εκτέλεσης έργων. 

και αφού λάβετε υπόψη: 

(1) Το έργο του θέµατος, συνεχιζόµενο για το έτος 2013, για το οποίο πρέπει να ληφθεί απόφαση 

έγκρισης διάθεσης πίστωσης. 

(2) Την απόφαση 381/06-12-2012 (Α∆Α:Β4Μ9ΩΕΒ-ΑΑ3) της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 

εγκρίθηκε η Εισηγητική Έκθεση, η Κατάρτιση του Προσχεδίου του Προϋπολογισµού και του 

Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013.     

(3) Την απόφαση 356/13-12-2012 (Α∆Α:Β4ΜΕΩΕΒ-Λ∆Β) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία 

εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου για το έτος 2013. 

(4) Την απόφαση 384/13-12-2012 (Α∆Α:Β4ΜΕΩΕΒ-ΞΚΣ) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία 

εγκρίθηκε ο Προϋπολογισµός και το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης του ∆ήµου για το έτος 2013. 

(5) Την απόφαση 34/07-02-2013 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε αναµόρφωση του 

Προϋπολογισµού του έτους 2013. 

(6) Την  294/07-02-2013 Έκθεση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ιλίου 

(7) Την χρηµατοδότηση από  ΣΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 

Παρακαλούµε όπως αποφασίσετε για: 

Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 705,00 € για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ» 

συνεχιζόµενου για το έτος 2013, σε βάρος του Κ.Α. 30.7334.0022 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

οικονοµικού έτους 2013.» 

 Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης                 

         Η Οικονοµική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

           Αποφασίζει   Οµόφωνα 

Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 705,00 € για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ» 

συνεχιζόµενου για το έτος 2013, σε βάρος του Κ.Α. 30.7334.0022 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

οικονοµικού έτους 2013. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

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

           Κανελλόπουλος Γ., Πετρόπουλος Χ. 

         Γκιώνης Ι., Κουµαραδιός Γ., Βέργος Ι. 

          

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  
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