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  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 19562/19-04-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 10
ης

 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

 

Αρ. Αριθ.  Απόφασης 144/2013 

                                                          ΘΕΜΑ 

Έγκριση του σχεδίου του φακέλου του έργου για την 

εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο «Εκπόνηση 

συγκοινωνιακής µελέτης για την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων µετακίνησης των κατοίκων του ∆ήµου» 

 

Σήµερα στις 18 Απριλίου 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. 18419/12-04-2013 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  12-04-2013.     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
                                                     Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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, 
∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  
ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ∆.Σ., 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆.Σ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆.Σ., ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ∆.Σ.,  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ∆.Σ., ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., 
ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.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 14
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά στην έγκριση του σχεδίου του 

φακέλου του έργου για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο «Εκπόνηση συγκοινωνιακής µελέτης για 
την αντιµετώπιση των προβληµάτων µετακίνησης των κατοίκων του ∆ήµου». 
 Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 15910/01-04-2013 έγγραφο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Έχοντας υπόψη:  

- το άρθρο 22 του Ν. 3536/2007, που τροποποίησε το άρθρο 209 του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων και  

- την µε αρ. πρωτ. 12117/07.03.2013 βεβαίωση του Προϊσταµένου ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιλίου περί αδυναµίας συντάξεως της µελέτης «Εκπόνηση 

συγκοινωνιακής µελέτης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων µετακίνησης των 

κατοίκων του ∆ήµου»,  

- το µε αρ. πρωτ. 069410/28.03.2013 έγγραφο της ∆/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης, τµήµα 

Μελετών του ∆ήµου Αθηναίων περί αδυναµίας εκπόνησης της µελέτης «Εκπόνηση 

συγκοινωνιακής µελέτης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων µετακίνησης των 

κατοίκων του ∆ήµου», 

- την µε αρ.πρωτ. ΦΒ1/Ε5.5/9455/416/27-4-2012 απόφαση Γ.Γ.Ενέργειας & Κλιµατικής 

Αλλαγής µε τίτλο «Ένταξη της πράξης “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ” µε 

κωδικό MIS 373692 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Αττική”» 

- Την 32/2012 σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου.   

παρακαλούµε όπως:  

Εγκρίνετε το σχέδιο του Φακέλου του Έργου, ο οποίος περιλαµβάνει την σκοπιµότητα και 

τους στόχους της µελέτης, το τεύχος τεχνικών δεδοµένων, τη δοµή και το περιεχόµενο της 

µελέτης και το τεύχος της προεκτιµώµενης αµοιβής.». 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 

ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το σχέδιο του φακέλου του έργου για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο 
«Εκπόνηση συγκοινωνιακής µελέτης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων µετακίνησης των 
κατοίκων του ∆ήµου», ο οποίος περιλαµβάνει την σκοπιµότητα και τους στόχους της µελέτης, το 
τεύχος τεχνικών δεδοµένων, τη δοµή και το περιεχόµενο της µελέτης και το τεύχος της 
προεκτιµώµενης αµοιβής. 

 
 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      

 

ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩΕΒ-Υ7Δ


