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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         13η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 29.03.2022 

            (Αριθμ. πρωτ. 22888/29.03.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 29η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 

09:30 π.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 22037/24.03.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της 

Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής  

Επιτροπής στις 24.03.2022 και πραγματοποιήθηκε  με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 

του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: 

(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ  75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 

παρ. 1),  γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την 

εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την 

οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. 

(Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας». 

              Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                        «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.      «      « 

5. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ                           Αν. Μέλος της Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                     Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                  «      « 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.       «      « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.      «      « 

       ΑΠΟΦΑΣΗ –105– 

      Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το      

5ο θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη λήψη απόφασης για την παράταση της  Προγραμματικής 

Συμβάσης, μεταξύ   Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής  - Δήμου Ιλίου, με θέμα «Εξειδικευμένη έρευνα και 

προτάσεις εφαρμογής για το Πάρκο Ενεργειακής  Ευαισθητοποίησης του Δήμου Ιλίου». 
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Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 22357/28.03.2022 έγγραφο του Αυτοτελούς 

Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντας υπόψη:  
1. Tο νόμο 3852/2010 και ειδικότερα το άρθρο 100 που αφορά τις προγραμματικές συμβάσεις,  

2. Tις αποφάσεις με Αριθμ. 24329/20377, Αριθμ. 6565/5487, Αριθμ. 26478/14358, Αριθμ. 

62978/23267, Αριθμ. 86885/30855, Αριθμ. 4875/1444 και Αριθμ. 16592/4339 που αφορούν 

Τροποποιήσεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου  

3. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής -  Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις 

για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 

άλλες διατάξεις.  

4. Το Ν. 4521/2018 “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις”, 5. Το Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

5. Το άρθρο 72 παρ. κγ του Ν. 3852/2010  

6. Την υπ’ αριθμ. 285/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου «Λήψη απόφασης 

για την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Πανεπιστημίου 

Αττικής», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος για το οποίο θα 

πραγματοποιηθεί εξειδικευμένη έρευνα που θα οδηγήσει σε Ολοκληρωμένες Προτάσεις Εφαρμογής 

για το Πάρκο Ενεργειακής Ευαισθητοποίησης του Δήμου Ιλίου,  

7. Την ΑΟΕ με αριθμ. 64939/09.09.2021 (ΑΔΑ:9Ο56ΩΕΒ-ΥΤ0) με την οποία εγκρίθηκε η 

προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του ΠΑΔΑ  

8. Το με αριθμό Πρωτοκόλλου 22198/28.3.2022 πρακτικό συνεδρίασης κοινής Επιτροπής 

παρακολούθησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΑΔΑ- Δήμου Ιλίου εξειδικευμένη έρευνα και 

προτάσεις εφαρμογής για το πάρκο ενεργειακής ευαισθητοποίησης του Δήμου Ιλίου -Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής 

 
Ιστορικό 

 
1. Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφηκε 1/10/2021 με χρονοδιάγραμμα (6) έξι μηνών από την 

υπογραφή της. 
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2. Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί: α) με το υπ’ αριθμ. πρωτ.  91645/13.12.2021 το Παραδοτέο Π1 

που αφορά την «Έκθεση Ερευνητικού αποτελέσματος 1ος & 2ος μήνας. β) με το υπ’ αριθμ. πρωτ.  

18667/1.03.2022 το Παραδοτέο Π2 που αφορά την «Έκθεση Ερευνητικού αποτελέσματος 3ος  & 

4ος μήνας 

3. Το Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής υπέβαλλε αίτημα στις 14/3/2022, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 

18656, στο οποίο αναφέρει ότι: «Οι απρόβλεπτες συνθήκες που επικράτησαν ως αποτέλεσμα της 

πανδημίας του κορονοϊού Covid-19 και τα έκτακτα μέτρα που είχαν ληφθεί, έχουν ως αποτέλεσμα 

την αναγκαστική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των παραδοτέων του έργου. Λόγω των 

ανωτέρω έκτακτών συνθηκών και της ιδιαίτερης φύσης του Ερευνητικού Προγράμματος, κατά τη 

διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του Έργου απαιτούνταν μετακινήσεις και συναντήσεις με 

εμπλεκόμενους φορείς και άτομα που δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν. Για τους 

παραπάνω λόγους, η Ερευνητική ομάδα υλοποίησης του Ερευνητικού Προγράμματος 

ζητά τρίμηνη παράταση για την ολοκλήρωση του έργου: «Εξειδικευμένη Έρευνα και 

Προτάσεις Εφαρμογής για το Πάρκο Ενεργειακής Ευαισθητοποίησης του Δήμου Ιλίου»». 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 9 και 4 της Προγραμματικής Σύμβασης  (αρ. απόφ. Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ιλίου  326/2021) η επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης συνεδρίασε 

στις 24/3/2022 και εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιλίου με το υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 22198/28.3.2022 πρακτικό συνεδρίασης την Τρίμηνη Παράταση της Προγραμματικής 

Σύμβασης ώστε να ολοκληρωθεί το Παραδοτέο  Π3 «Μετρήσεις και Σχέδιο Δράσης για την 

μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και διαχείριση των θερμικών νησίδων και Παραδοτέο Π4 

που αφορά την Τελική Έκθεση με τα αποτελέσματα της Έρευνας- Σχέδια Πάρκου, σύμφωνα με 

την Προγραμματική Σύμβαση. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε : 

Την Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για (3) τρεις μήνες ώστε να ολοκληρωθεί το 

Παραδοτέο  Π3 «Μετρήσεις και Σχέδιο Δράσης για την μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και 

διαχείριση των θερμικών νησίδων και το Παραδοτέο Π4 που αφορά την Τελική Έκθεση με τα 

αποτελέσματα της Έρευνας- Σχέδια Πάρκου, σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση (ΑΟΕ 

64939/09.09.2021/ΑΔΑ:9Ο56ΩΕΒ-ΥΤ0).» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

                                                   Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

                                                      Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για (3) τρεις μήνες ώστε να ολοκληρωθεί το 

Παραδοτέο  Π3 «Μετρήσεις και Σχέδιο Δράσης για την μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και 
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διαχείριση των θερμικών νησίδων και το Παραδοτέο Π4 που αφορά την Τελική Έκθεση με τα 

αποτελέσματα της Έρευνας- Σχέδια Πάρκου, σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση (ΑΟΕ 

64939/09.09.2021/ΑΔΑ:9Ο56ΩΕΒ-ΥΤ0), για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                   Τα Μέλη 

                    Αλεβίζου Α.,  Τσιμόγιαννης Α.,  

Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,                                          

Δρακόπουλος Ν. 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                      
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