
       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό τη̋ υπ’ αριθμ. 26η̋ Τακτική̋ Συνεδρίαση̋  

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφαση̋  279/2019                                                                       ΘΕΜΑ 

Έγκριση Α’ και Β’ Φάση̋ εργασιών τη̋ μελέτη̋ με τίτλο 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ 

ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

Σήμερα την 5η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 62279/29.11.2019 πρόσκληση του  Προέδρου κ. 

Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με 

αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλου̋ του̋ Δημοτικού̋ Συμβούλου̋ την  29.11.2019. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                          

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  

ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ 

ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

Δ.Σ.: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 36, ο Πρόεδρο̋, κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋,  κήρυξε την έναρξη τη̋ 

Συνεδρίαση̋, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσω̋ στην εξέταση του 7ου θέματο̋ τη̋ 

ημερήσια̋ διάταξη̋ 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κάβουρα̋ Κ., Αυγουλά̋ Ε., Τσακανίκα̋ Α. Γεωργαντά Χ., 

Σταματόπουλο̋ Ν., Κυριακοπούλου Π., Ρήγα̋ Π., Κούκο̋ Χ., Κουτσιανά̋ Π. & Χρόνη̋ Γ. 

αποχώρησαν πριν από τη συζήτηση των θεμάτων τη̋ ημερήσια̋ διατάξεω̋ και μέχρι πέρατο̋ 

αυτή̋. 

                 ******************* 

 

Ο Πρόεδρο̋ του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋ εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 7ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ που αφορά την έγκριση Α’ Σταδίου τη̋ 

μελέτη̋ με τίτλο «Μέτρηση ηχορύπανση̋ σε κεντρικέ̋ οδικέ̋ αρτηρίε̋ του Δήμου». 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 60554/25.11.2019 σχετικό έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντα̋ υπόψη: 

 

1. Το Ν.  4412/2016 “Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στι̋ Οδηγίε̋ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλε̋ οι κανονιστικέ̋ πράξει̋  που 

έχουν εκδοθεί προ̋ εκτέλεσή του, καθώ̋ και οι κατευθυντήριε̋ οδηγίε̋ και εγκύκλιοι που 

έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του. 

2. Την αρχική διακήρυξη με ΑΔΑΜ:17PROC002470030 και την τροποποίησή τη̋ με ΑΔΑΜ: 

18PROC002536434 του συνοπτικού διαγωνισμού τη̋ μελέτη̋ που έλαβαν του̋ 

56080/21-12-2017 και 1101/10-1-2018 αριθμού̋ Πρωτοκόλλου.  

3. Την απόφαση 248/21-06-2018 (ΑΔΑ: Ω5Δ7ΩΕΒ-ΚΟΚ) (ΑΔΑΜ: 18AWRD003786508) τη̋ 

Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κατακύρωση̋ του διαγωνισμού στον Οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία «ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε..» με μέση έκπτωση 66,00% 

4. Την με αρ. πρωτ. 6127/20-02–2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV004502051) σύμβαση ποσού 

18.197,60 € (χωρί̋ Φ.Π.Α.) και τα λοιπά συμβατικά τεύχη τη̋ μελέτη̋ του θέματο̋. 

5. Το με αριθ. πρωτ. 9581/21-03-2019 έγγραφο ορισμού επιβλέποντο̋ τη̋ μελέτη̋. 

6. Την με αριθ. πρωτ. 10741/01-04-2019 εντολή τη̋ Υπηρεσία̋ μα̋ για την έναρξη των 

εργασιών. 

7. Το με αριθ. πρωτ. 11874/10-04-2019 εισερχόμενο έγγραφο υποβολή̋ από τον ανάδοχο 

του χρονοδιαγράμματο̋ εκτέλεση̋ των εργασιών. 

8. Το από 24-04-2019 έγγραφο αποδοχή̋ του χρονοδιαγράμματο̋ εκτέλεση̋ των εργασιών. 

9. Το με αριθ. πρωτ. 15561/16-05-2019 εισερχόμενο έγγραφο εμπρόθεσμη̋ υποβολή̋ του 

Α΄ σταδίου τη̋ μελέτη̋ (κτηματογράφηση). 

10. Το με αριθ. πρωτ. 23980/05-07-2019 έγγραφο έγκριση̋ Α’ σταδίου εργασιών. 

11. Το με αριθ. πρωτ. 26468/16-07-2019 εισερχόμενο έγγραφο υποβολή̋ από τον ανάδοχο 

του προσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματο̋ εκτέλεση̋ των εργασιών. 
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12. Το με αριθ. πρωτ. 29037/26-07-2019 εισερχόμενο έγγραφο εμπρόθεσμη̋ υποβολή̋ από 

τον ανάδοχο παράδοση̋ Β’ Φάση̋ (εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών) 

13. Το με αριθ. πρωτ. 41467/20-09-2019 διαβιβαστικό έγγραφο τη̋ Υπηρεσία̋ προ̋ την 

Πολεοδομία, για τη θεώρηση των Τοπογραφικών διαγραμμάτων τη̋ μελέτη̋ ω̋ προ̋ του̋ 

όρου̋ δόμηση̋ και τι̋ ρυμοτομικέ̋ γραμμέ̋. 

14. Την με αριθ. 226/2019 (αριθ.πρωτ. 52581/30-10-2019) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

για την παράταση τη̋ συνολική̋ προθεσμία̋ περαίωση̋ τη̋ μελέτη̋. 

15. Το με αριθ. πρωτ. 55192/05-11-2019 διαβιβαστικό έγγραφο προ̋ τον ανάδοχο για την 

τροποποίηση του χρονοδιαγράμματο̋. 

16. Το με αριθ. πρωτ. 60955/26-11-2019 εισερχόμενο απαντητικό έγγραφο τη̋ Υπηρεσία̋ 

Δόμηση̋ (Πολεοδομία) σχετικά με την θεώρηση των όρων δόμηση̋ και των Ο/Γ, Ρ/Γ επί 

των συνημμένων σχεδίων που συνοδεύουν την μελέτη. 

 

Αντικείμενο τη̋ μελέτη̋ είναι η αναγκαιότητα για την εφαρμογή του Σχεδίου Πόλη̋ για 

διάνοιξη ή διαπλάτυνση οδών σε συγκεκριμένα σημεία του Δήμου μα̋, με τη διαδικασία σύνταξη̋ 

πράξεων αναλογισμού και την εκπόνηση των απαιτούμενων Τοπογραφικών – Κτηματολογικών 

αποτυπώσεων κλίμακα̋ 1:200. 

Στην A΄ ΦΑΣΗ τη̋ μελέτη̋ πραγματοποιήθηκαν από τον ανάδοχο οι Πολυγωνομετρίε̋ και 

Αποτυπώσει̋ στο προβολικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. 87, με εξάρτηση από το τριγωνομετρικό και 

πολυγωνομετρικό δίκτυο του Δήμου Ιλίου. 

     Στη συνέχεια υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, από τον ανάδοχο, τα Κτηματογραφικά 

Διαγράμματα που συνοδεύουν τη μελέτη «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ  1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» αξιολογήθηκαν από την Υπηρεσία και πραγματοποιήθηκε ο σχετικό̋ 

έλεγχο̋ με τι̋ προβλεπόμενε̋ διαδικασίε̋ και ακολούθω̋ εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου Ιλίου (προσωρινή παύση λήψη̋ αποφάσεων από το Δημ. Συμβούλιο λόγω δημοτικών 

εκλογών) με το με αριθ. πρωτ. 23980/05-07-2019 έγγραφο έγκριση̋ συνέχιση̋ εργασιών τη̋ 

επόμενη̋ φάση̋. 

     Στην Β΄ ΦΑΣΗ τη̋ μελέτη̋ ο ανάδοχο̋ (αφού παρέλαβε από την Υπηρεσία μα̋ τα 

απαραίτητα στοιχεία εφαρμογή̋ του σχεδίου πόλη̋ π.χ. Διατάγματα ρυμοτομία̋, Τροποποιήσει̋ 

σχεδίου, Τεχνικέ̋ Εκθέσει̋ κλπ) προχώρησε στην εφαρμογή των Ρυμοτομικών/Οικοδομικών 

γραμμών επί των ανωτέρω Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων οι Πολυγωνομετρίε̋ και 

Αποτυπώσει̋ στο προβολικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. 87, με εξάρτηση από το τριγωνομετρικό και 

πολυγωνομετρικό δίκτυο του Δήμου Ιλίου. 

     Σε συνέχεια του με αριθ. πρωτ. 29037/26-07-2019 εισερχόμενου έγγραφου 

κατατέθηκαν εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο του έργου το σύνολο των απαιτούμενων 

Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων όπου αναγράφονταν οι ισχύοντε̋ όροι δόμηση̋ (ανά περιοχή) 

και οι εφαρμοσμένε̋ επί των σχεδίων ρυμοτομικέ̋ γραμμέ̋.  

Ακολούθω̋ η Υπηρεσία μα̋ διαβίβασε τα συνημμένα σχέδια τη̋ μελέτη̋, με το με αριθ. πρωτ. 
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55192/20-09-2019 στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμηση̋ (Δήμου Αιγάλεω), για τη θεώρησή του̋ ω̋ 

προ̋ του̋ όρου̋ δόμηση̋ και τι̋ ρυμοτομικέ̋ γραμμέ̋. 

Ενδιάμεσα από την  Υπηρεσία μα̋, λόγω απρόβλεπτων καθυστερήσεων, ζητήθηκε η 

τροποποίηση του χρονοδιαγράμματο̋ από τον ανάδοχο (χωρί̋ να φέρει ευθύνη ο ίδιο̋), επίση̋ 

ζητήθηκε από την Υπηρεσία μα̋ η παράταση τη̋ συνολική̋ προθεσμία̋ τη̋ μελέτη̋ 

(Α.Δ.Σ.226/2019). 

    Γι’ αυτό παρακαλούμε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4412/2016) περί 

έγκριση̋ (φάση̋) για σύμβαση ανάθεση̋ με συνοπτικό διαγωνισμό μελέτη̋, αλλά και τα 

οριζόμενα τη̋ ανωτέρω διακήρυξη̋, να εγκρίνετε τι̋ εργασίε̋ τη̋ Α΄ & Β΄ φάση̋ τη̋ μελέτη̋ 

«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και να μετατεθεί ευλόγω̋ το 

χρονικό σημείο έναρξη̋ τη̋ επόμενη̋ φάση̋.» 

προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

 

         ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντα̋ υπόψιν τα ανωτέρω,  

 

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τι̋ εργασίε̋ τη̋ Α΄ & Β΄ φάση̋ τη̋ μελέτη̋ «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και να μετατεθεί ευλόγω̋ το χρονικό σημείο έναρξη̋ τη̋ επόμενη̋ φάση̋, όπω̋ 

αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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