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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                               44η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                     την 06.09.2022 

                       (Αριθμ. πρωτ.: 65467/07.09.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 6η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και 

ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 64529/02.09.2022 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 02.09.2022 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το 

άρθρο 78 του Ν. 4954/2022. 

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. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                       Αν. Μέλος της Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

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

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                   «      « 

3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                         «      « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                «      « 

            ΑΠΟΦΑΣΗ –300– 

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

3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση τροποποίησης σύμβασης της υπηρεσίας 

«Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας, την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και την 

Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμου Ιλίου Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα  

"ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"».                                                

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 64264/01.09.2022 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

               «Έχοντας υπόψη: 

 

• Τα οριζόμενα στο άρθρα 132 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

• Τη υπ. αριθ. πρωτ. 3802/14-06-2017 Κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  

• τη με αριθμό πρωτοκόλλου 075/19269/15-03-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 
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ΩΤ1ΒΩΕΒ-Υ30) η οποία αφορά στην έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, στην κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης και στη συγκρότηση της παρούσας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και 

αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, 

• τη με αριθμό 37292/23-05-2022 επαναδιακήρυξη του Δήμου Ιλίου, 

• την με α/α. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 39734/31-05-2022 Προσφορά της εταιρείας «Δήμητρα ΕΣΑΕ» 

• τη με αριθμό 278/57656/28-07-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

(22AWRD011021087) περί ανάδειξης της εταιρείας «Δήμητρα Κέντρο Ενημέρωσης & 

Επιμόρφωσης Α.Ε.» ως αναδόχου 

• την με αριθμό πρωτοκόλλου 93996/21-12-2021 σύμβαση (21SYMV009805657) 

• Το από 24/08/2022 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τον ΑΣΔΑ περί τροποποίηση της 

υπ. αριθ. πρωτ. 60112/05-08-2022 σύμβασης (ΚΗΜΔΗΣ 22SYMV011063033) για το MIS 

5130596, ως προς την ημερομηνία λήξεως προκειμένου να οριστικοποιήσουν το Τεχνικό Δελτίο, 

με νέα ημερομηνία λήξεως μετά από 16 μήνες ήτοι στις 05/12/2023 αντί στις 31/12/2023.  

• Την από 23/02/2022 υπ. δήλωση της εταιρείας Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες 

Ευπαθών Ομάδων «ΕΔΡΑ»   

 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την της με αριθ. πρωτ. Σύμβασης 60112/05-08-2022 που αφορά την 

υπηρεσία: «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας, την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 

την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμου Ιλίου Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα  

"ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"», ως προς την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης με νέα στις 

05/12/2023 αντί στις 31/12/2023 χωρίς να προκύπτει τροποποίηση τόσο στο ποσό της σύμβασης όσο 

και στους συμβατικούς όρους και  στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι η τροποποίηση δεν θα 

αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

               Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,   

 

                                                            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εγκρίνει τη διόρθωση της ημερομηνίας όπου αναφέρεται στη με αριθμ. πρωτ. Σύμβαση 60112/05-08-

2022 και αφορά την υπηρεσία: «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας, την Προώθηση της 

Κοινωνικής Ένταξης και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμου Ιλίου 

Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα  "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"», αντί στις 31/12/2023 στις 

05/12/2023, χωρίς να προκύπτει τροποποίηση τόσο στο ποσό της σύμβασης όσο και στους 

συμβατικούς όρους και  στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι η τροποποίηση δεν θα αντίκειται σε 
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ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης. 

 
 

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.,   

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                              Γαλούνης Δ. 
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