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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 6109/03-02-2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    3η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

     ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 30-01-2014 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 30η Ιανουαρίου 2014, 

ηµέρα Πέµπτη, ύστερα από την υπ. αριθµ. 2649/16-01-2014 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 24-01-2014 

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

4. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ                     «  « 

5. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.                     «  « 

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

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆.Σ.    Μέλος   της Ο.Ε. 

2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.                          «            « 

3. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.                           «             « 

       
ΑΠΟΦΑΣΗ –028–  

Ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονοµική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 7ο θέµα 

εκτός ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε το άρθρο 75 § 6, που αφορά τον ορισµό ∆ηµοτικών Υπαλλήλων 

στην Επιτροπή α) ανάθεσης  των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχηµάτων (σύµφωνα προς 

το «∆ελτίο ή Εντολή Επιθεώρησης και Επισκευής οχήµατος» εκδιδόµενο από το συνεργείο συντήρησης 

οχηµάτων του ∆ήµου) σε ιδιωτικό συνεργείο, β) την κανονική και εύρυθµη εκτέλεση των εργασιών 

αυτών καθώς και την παραλαβής τους και γ) τη σύνταξη πρακτικού για  την ακαταλληλότητα και 

ασύµφορη κυκλοφορία των αυτοκινήτων για το έτος 2014». 

 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 5275/29-01-2014 σχετικό έγγραφο της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

  «Λαµβάνοντας υπόψη: 

• Την 3373/390/20-03-75 Απόφαση Υπουργού Προεδρίας ΦΕΚ 349/27-03-1975 

• Το άρθρο 26 του Ν. 4024/11 «Συγκρότηση συλλογικών οµάδων της διοίκησης και ορισµός 

των µελών τους µε κλήρωση», 
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• Την υπ’ αρ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ Φ18/οικ.21.526/4-11-11 εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και  

• Την υπ’ αρ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ Φ18/οικ.21.508/4-11-11 εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

Κατόπιν του υπ’ αριθµ. πρωτ. 4734/27-01-2014 εγγράφου της ∆/νσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων & 

Πρασίνου µε το οποίο προτείνονται οι αναφερόµενοι σε αυτό υπάλληλοι ως µέλη των επιτροπών λόγω 

της ειδικότητας τους και της εµπειρίας τους, παρακαλούµε να εγκρίνετε το πρακτικό ορισµού των ως 

άνω επιτροπών».                                      

 προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

     Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ορίζει την επιτροπή: 

α) ανάθεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχηµάτων (σύµφωνα προς το «∆ελτίο ή 

Εντολή Επιθεώρησης και Επισκευής οχήµατος» εκδιδόµενο από το συνεργείο συντήρησης οχηµάτων 

του ∆ήµου) σε ιδιωτικό συνεργείο, 

β)  την κανονική και εύρυθµη εκτέλεση των εργασιών αυτών καθώς και την παραλαβή τους,  

γ) τη σύνταξη πρακτικού για την ακαταλληλότητα και ασύµφορη κυκλοφορία των  αυτοκινήτων για 

το έτος 2014,  τους κάτωθι υπαλλήλους:    

 

                                                              ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

   

1. 

ΡΙΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

   

2. 

ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ  ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΜΕΛΟΣ 

   

3. 

ΠΟΥΛΑΚΗΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΣ   

                                                     ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

   

1. 

ΑΙ∆ΩΝΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

   

2. 

ΚΑΣΝΑΦΕΡΗΣ  ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΟΣ 

   

3. 

ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆Ε29 Ο∆ΗΓΩΝ ΜΕΛΟΣ 
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διότι λόγω της ειδικότητάς των (ex officio) και της εµπειρίας τους, έχουν τις γνώσεις και την 

δυνατότητα να εξακριβώνουν τις µηχανικές – ηλεκτρικές κ.λ.π. βλάβες, καθώς και να ελέγχουν τις 

επισκευές αυτών. 

 
 
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

 Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 
           Κανελλόπουλος Γ., Γκιώνης Ι.,  
            Κουµαραδιός Γ., Αλεβίζου Α.    
            Αλεξόπουλος Β., Βέργος Ι.,  

 
                 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    
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