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        Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:34015 /21.09.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             37η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 20.09.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 20η Σεπτεμβρίου 

2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.15 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 33279/14.09.2018 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 14.09.2018. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ       Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ     Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

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

7. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ.Σ.              Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.         Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ            «     « 

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «     «   

  ΑΠΟΦΑΣΗ –335– 

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

1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την επαναπροώθηση εισηγητικού επικαιροποίησης της υπ’ 

αριθμ. 448/21.09.2000 ΑΔΣ. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 33006/13.09.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Με την παρούσα επανυποβάλουμε εισήγησή μας προς το ΔΣ του Δήμου, που αφορά στην 

επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 448/21.09.2000 ΑΔΣ, σχετική με προσαρμογή στην τιμή μέτρου των 

εξωτερικών διακλαδώσεων των ακινήτων με τους αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων, της  τιμής μέτρου 

των κεντρικών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και χρέωσης φρεατίων προσαρμογής εξωτερικών 

διακλαδώσεων, ως ακολούθως: 

 Τιμή ανά μέτρο σύνδεσης στα 103,88€/(35.400δρχ) και με την προσθήκη του 13% υπέρ Δήμου 
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117,38 € (40.002 δρχ) 

 Τιμή χρέωσης του φρεατίου προσαρμογής στα 146,73€  (50.000δρχ) ανά τεμάχιο και με την 

προσθήκη 13% υπέρ Δήμου 165,80€ (56.500δρχ). 

 

Σήμερα 

από τα τηρούμενα στοιχεία της Υπηρεσίας και των  προσφάτως εκτελεσθέντων ή εν εξελίξει 

εργολαβιών, που αφορούν σε κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων, φρεατίων προσαρμογής 

ακινήτων και μικρών τμημάτων δικτύου αποχέτευσης προκύπτει ότι , ο μέσος όρος δαπάνης ανά μέτρο 

μήκους σύνδεσης φθάνει τα 115,00€ ( με την προσθήκη 13% υπέρ Δήμου φθάνει στα 129,95 €), ο 

μέσος όρος κατασκευής ανά μέτρο μήκους αγωγού ακαθάρτων φθάνει τα  148,00€ ( με την προσθήκη 

13% υπέρ Δήμου φθάνει τα 167,24€) και το κόστος κατασκευής ενός φρεατίου προσαρμογής φθάνει τα 

162,00 (με την προσθήκη 13% υπέρ Δήμου φθάνει τα 183,06 €.) 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω 

Εισηγούμεθα 

την επικαιροποίηση των τιμών ως ακολούθως 

 Τιμή ανά μέτρου μήκους σύνδεσης στα  115,00€  ( και με την προσθήκη 13% υπέρ Δήμου 

129,95€) 

 Τιμή ανά μέτρου μήκους αγωγού ακαθάρτων στα 148,00€ ( και με την προσθήκη 13% υπέρ 

Δήμου 167,24€) και 

 Τιμή ανά τεμάχιο φρεατίου προσαρμογής στα 162,00€ ( και με την προσθήκη 13% υπέρ Δήμου 

183,06€) 

Σύμφωνα με τα παραπάνω θα πρέπει να λάβετε απόφαση επικαιροποίησης της 448/2000 ΑΔΣ, ως 

ανωτέρω αναφέρεται.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

         Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

          Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1.Εγκρίνει την επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 448/2000 ΑΔΣ σχετική με προσαρμογή στην τιμή μέτρου 

των εξωτερικών διακλαδώσεων των ακινήτων με τους αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων, της  τιμής 

μέτρου των κεντρικών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και χρέωσης φρεατίων προσαρμογής 

εξωτερικών διακλαδώσεων, ως ακολούθως: 

 Τιμή ανά μέτρου μήκους σύνδεσης στα  115,00€  ( και με την προσθήκη 13% υπέρ Δήμου 

129,95€) 

 Τιμή ανά μέτρου μήκους αγωγού ακαθάρτων στα 148,00€ ( και με την προσθήκη 13% υπέρ 
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Δήμου 167,24€) και 

 Τιμή ανά τεμάχιο φρεατίου προσαρμογής στα 162,00€ ( και με την προσθήκη 13% υπέρ Δήμου 

183,06€) 

2. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 72 § α του Ν. 

3852/2010 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                            Τα Μέλη 

            Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ.,        

                 Χαραλαμπόπουλος Ι.,      

        Βέργος   Ι.,  Κανελλόπουλος Γ., 

                  Γαλούνης Δ., Γκόνης Χ.           

                    

            ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    
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