
  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 22832/11-04-2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 10

ης
 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

Αριθ.  Απόφασης  200/2014                                                      ΘΕΜΑ 

Λήψη   απόφασης   για   την  έγκριση  της υπ΄ αριθµ. ΟΙΚ 

05/2014 µελέτης  και  του  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ» 
 

Σήµερα στις 10 Απριλίου 2014 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. 21412/04-04-2014 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  04-04-2014.     

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 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,  ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΑΛΕΒΙΖΟΥ 

ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, 

ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ,  ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

       

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

∆.Σ.: ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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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 9
ο
 θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που αφορά την «Λήψη   

απόφασης   για   την  έγκριση  της υπ΄ αριθµ. ΟΙΚ 05/2014 µελέτης  και  του  τρόπου  εκτέλεσης  

του  έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

– ΚΑΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ» 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 9
ο
 θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη   απόφασης   για   την  

έγκριση  της υπ΄ αριθµ. ΟΙΚ 05/2014 µελέτης  και  του  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ». 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 22416/09-04-2014 σχετικό 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). 

(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), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
(11) Των υπ’ αριθµ.13848 ΦΕΚ/18-12-2008 (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). 

(12) Του Ν.3242/04 «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική 

διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 102 Α’ /24-5-04). 

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

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

(14) Της λοιπής νοµοθεσίας εκτέλεσης έργων. 

και αφού λάβετε υπόψη: 

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΕΒ-16Ρ



 3

(1) Την µε αριθµό ΟΙΚ 05/2014 µελέτη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ»,  που 

συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου και ο προϋπολογισµός µελέτης ανέρχεται 

σε 55.350,00 Ευρώ για δαπάνη εργασιών, απρόβλεπτα και δαπάνη Φ.Π.Α 23%. 

(2) Την απόφαση 282/31-10-2013 (Α∆Α:ΒΛ1ΗΩΕΒ-6ΦΟ) της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την 

οποία εγκρίνεται η Κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισµού έτους 2014 και εισηγείται το 

θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

(3)  Την απόφαση 344/07-11-2013 (Α∆Α:ΒΛ1ΙΩΕΒ-ΥΕΞ) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την 

οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου για το έτος 2014. 

(4) Την απόφαση 368/07-11-2013 (Α∆Α:ΒΛ1ΙΩΕΒ-9ΡΣ) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την 

οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισµός έτους 2014. 

(5) Την απόφαση 028/30-01-2014 (Α∆Α: ΒΙΡΧΩΕΒ-8ΥΣ) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την 

οποία εγκρίνεται η τροποποίηση του Προϋπολογισµού έτους 2014. 

(6) Την απόφαση 130/13-03-2014 (Α∆Α:ΒΙΞ9ΩΕΒ-Π7Π) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την 

οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Τεχνικού Πρόγραµµα του ∆ήµου για το έτος 2014. 

(7) Το έργο χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 

Παρακαλούµε όπως αποφασίσετε: 

1. Την έγκριση της ΟΙΚ 05/2014 µελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ», 

προϋπολογισµού 55.350,00 Ευρώ (µε  Φ.Π.Α. 23%) και διάρκειας δώδεκα (12) 

ηµερολογιακών µηνών. 

2. Την πρόβλεψη στον Προϋπολογισµό του έτους 2015 και στον ίδιο κωδικό (Κ.Α.: 

15.7331.0007) του ποσού των 2.770,00 € για την κατασκευή του παραπάνω έργου. 

3. Την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου. 

4. Την εξουσιοδότηση του κ. ∆ηµάρχου για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού.» 

         προτείνει την λήψη της σχετικής απόφασης. 

 

ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω 

                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

1. Την υπ’ αριθµ. ΟΙΚ 05/2014 µελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ», 

προϋπολογισµού 55.350,00 Ευρώ (µε  Φ.Π.Α. 23%) και διάρκειας δώδεκα (12) 

ηµερολογιακών µηνών. 

(2) Ως τρόπο εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ», την απ’ ευθείας ανάθεση 

στην ∆.Ε.Κ.Τ.Ε ΙΛΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ,  σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ.12 του Ν.3242/04 

(Φ.Ε.Κ. 102
Α
/ 24-5-2004) «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, 

τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».  

(3) Την πρόβλεψη στον Προϋπολογισµό του έτους 2015 και στον ίδιο κωδικό (Κ.Α.: 

15.7331.0007) του ποσού των 2.770,00 € για την κατασκευή του παραπάνω έργου. 

(4) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού. 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

      

 

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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