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 Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 9685/25-02-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 6ης
 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

 

Αρ. Αριθ.  Απόφασης 80/2013 

                                                          ΘΕΜΑ 

Γνωµοδότηση για την ακαταλληλότητα ή ασύµφορη 

κυκλοφορία οχηµάτων 

 

 

Σήµερα στις 21 Φεβρουαρίου 2013 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. 8007/15-02-2013 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  15-02-2013.     

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: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ. ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

 
∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆.Σ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆.Σ., ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ∆.Σ., 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ∆.Σ.,  
ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆.Σ. 
 
Οι ∆.Σ. κ.κ. Μαρκόπουλος Φ. & Τριανταφύλλου Ν. απεχώρησαν πριν από τη συζήτηση του 17ου 
θέµατος και προσήλθαν στο 18ο θέµα της ηµερήσιας διατάξεως 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος 
 κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης µε πρότασή του και σύµφωνα µε το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη οµόφωνα, 
ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που αφορά την «Γνωµοδότηση 
για την ακαταλληλότητα ή ασύµφορη κυκλοφορία οχηµάτων» λόγω του επείγοντος του θέµατος, 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 2
ο
 θέµα εκτός ηµερησίας διατάξεως που αφορά στην γνωµοδότηση για την 

ακαταλληλότητα ή ασύµφορη κυκλοφορία οχηµάτων. 
Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 8366/19-02-2013 σχετικό έγγραφο της 

∆/νσης Μηχανολογικού & Καθαριότητας και τα σχετικά πρακτικά ακαταλληλότητας της επιτροπής 
που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 350/2012 Α.∆.Σ., στα οποία αναφέρεται ότι: 
«1. Σήµερα την 13-02-2013 η επιτροπή που συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 350/2012 
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αποτελείται από τους: 
Βρεττό Αλέξανδρο – Μηχανοτεχνίτη Αυτ/των 
Ριζιώτη Αθανάσιο – Τεχνίτη Αυτ/των 
Αιδώνη Γρηγόρη – Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου 

Συνεδρίασε στο γκαράζ του ∆ήµου Ιλίου και αποφάσισε εξής: 
Το YAMAHA ΥΡΥ 354 δίκυκλο (µηχανάκι) µε αρ. πλαισίου ΜΗ348T001WK211534 και αρ. 

κινητήρα 4ST204496, είναι ακινητοποιηµένο λόγω βλάβης και την ασφαλή λειτουργία του 
οχήµατος είναι αναγκαίο να γίνουν οι παρακάτω επισκευές: 

Από µηχανικής άποψης: 
Α) Γενική επισκευή κινητήρα 
Β) Αντικατάσταση αλυσίδας µετάδοσης κίνησης λόγω φθοράς 
Γ) Αντικατάσταση δίσκου φρένων λόγω φθοράς 
∆) Αντικατάσταση ελαστικών λόγω φθοράς 
 
Από ηλεκτρικής άποψης: 
Α) Αντικατάσταση καλωδιώσεων 
Β) Αντικατάσταση φανού εµπρός λόγω οξείδωσης 
Γ) Αντικατάσταση φλας εµπρός & πίσω λόγω φθοράς 
 
Από φανοποιεία: 
Α) Αντικατάσταση φτερών εµπρός και πίσω λόγω φθοράς (σπασµένα) 
Β) Αντικατάσταση ποδιάς εµπρός 
 
Τα ανταλλακτικά λόγω παλαιότητας δεν υπάρχουν όλα. Το δίκυκλο αγοράστηκε το 1998. 
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το κόστος επισκευής, είναι ασύµφορο και προτείνουµε την απόσυρσή 

του. 
2. Σήµερα την 13-02-2013 η επιτροπή που συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 350/2012 
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αποτελείται από τους: 
Βρεττό Αλέξανδρο – Μηχανοτεχνίτη Αυτ/των 
Ριζιώτη Αθανάσιο – Τεχνίτη Αυτ/των 
Αιδώνη Γρηγόρη – Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου 

Συνεδρίασε στο γκαράζ του ∆ήµου Ιλίου και αποφάσισε εξής: 
Το υπ’ αριθµ. PEUGEOT AON 504 δίκυκλο (µηχανάκι) µε αρ. πλαισίου 

VGAA1AABA00051157 και αρ. κινητήρα HL1P013359965 είναι ακινητοποιηµένο λόγω βλάβης 
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και την ασφαλή λειτουργία του οχήµατος είναι αναγκαίο να γίνουν οι παρακάτω επισκευές: 
 
Από µηχανικής άποψης: 
Α) Γενική επισκευή κινητήρα 
Β) Αντικατάσταση καρµπυρατέρ 
Γ) Αντικατάσταση ιµάντα µετάδοσης κίνησης λόγω φθοράς 
∆) Αντικατάσταση τροχών λόγω οξείδωσης 
Ε) Αντικατάσταση ελαστικών λόγω φθοράς 
 
Από ηλεκτρικής άποψης: 
Α) Αντικατάσταση µίζας 
Β) Αντικατάσταση φανού εµπρός (σπασµένος) 
Γ) Αντικατάσταση φλας εµπρός & πίσω (σπασµένα) 
 
Από φανοποιεία: 
Α) Αντικατάσταση όλων των πλαστικών µερών (σπασµένα) 
Β) Αντικατάσταση ποδιάς εµπρός (σπασµένη) 
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το κόστος επισκευής, είναι ασύµφορο και προτείνουµε την απόσυρσή 

του.» 
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης  
 

ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση 

               

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει το πρακτικό ακαταλληλότητας της Επιτροπής που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
350/2012 Α.∆.Σ. για:  

1. Το υπ’ αριθµ. YAMAHA ΥΡΥ 354 δίκυκλο (µηχανάκι) µε αρ. πλαισίου 
ΜΗ348T001WK211534 και αρ. κινητήρα 4ST204496 είναι ακινητοποιηµένο λόγω βλάβης και την 
ασφαλή λειτουργία του οχήµατος είναι αναγκαίο να γίνουν οι παρακάτω επισκευές: 

Από µηχανικής άποψης: 
Α) Γενική επισκευή κινητήρα 
Β) Αντικατάσταση αλυσίδας µετάδοσης κίνησης λόγω φθοράς 
Γ) Αντικατάσταση δίσκου φρένων λόγω φθοράς 
∆) Αντικατάσταση ελαστικών λόγω φθοράς 
 
Από ηλεκτρικής άποψης: 
Α) Αντικατάσταση καλωδιώσεων 
Β) Αντικατάσταση φανού εµπρός λόγω οξείδωσης 
Γ) Αντικατάσταση φλας εµπρός & πίσω λόγω φθοράς 
 
Από φανοποιεία: 
Α) Αντικατάσταση φτερών εµπρός και πίσω λόγω φθοράς (σπασµένα) 
Β) Αντικατάσταση ποδιάς εµπρός 
Τα ανταλλακτικά λόγω παλαιότητας δεν υπάρχουν όλα. Το δίκυκλο αγοράστηκε το 1998. 
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το κόστος επισκευής, είναι ασύµφορο και πρέπει να αποσυρθεί. 
 
2. Το υπ’ αριθµ. PEUGEOT AON 504 δίκυκλο (µηχανάκι) µε αρ. πλαισίου 

VGAA1AABA00051157 και αρ. κινητήρα HL1P013359965 είναι ακινητοποιηµένο λόγω βλάβης 
και την ασφαλή λειτουργία του οχήµατος είναι αναγκαίο να γίνουν οι παρακάτω επισκευές: 
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Από µηχανικής άποψης: 
Α) Γενική επισκευή κινητήρα 
Β) Αντικατάσταση καρµπυρατέρ 
Γ) Αντικατάσταση ιµάντα µετάδοσης κίνησης λόγω φθοράς 
∆) Αντικατάσταση τροχών λόγω οξείδωσης 
Ε) Αντικατάσταση ελαστικών λόγω φθοράς 
 
Από ηλεκτρικής άποψης: 
Α) Αντικατάσταση µίζας 
Β) Αντικατάσταση φανού εµπρός (σπασµένος) 
Γ) Αντικατάσταση φλας εµπρός & πίσω (σπασµένα) 
 
Από φανοποιεία: 
Α) Αντικατάσταση όλων των πλαστικών µερών (σπασµένα) 
Β) Αντικατάσταση ποδιάς εµπρός (σπασµένη) 
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το κόστος επισκευής, είναι ασύµφορο και πρέπει να αποσυρθεί. 

 
 

 Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ. 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      
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