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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

             

          Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:41049/08.11.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  46η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                        την 08.11.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 8η Νοεμβρίου 2018, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 40890/07-11-2018 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 07-11-2018. 

        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.       «      « 

   ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ     «     «          

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «     «   

       ΑΠΟΦΑΣΗ –365–  

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

2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την λήψη απόφασης για την 

έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης αγωγού αποχέτευσης επί 

της οδού Α. Παπανδρέου, κατόπιν καθιζήσεων». 

 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 40874/07-11-2018 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας ενημερώνουμε ότι : 

Σύμφωνα με τις διατάξεις, όπως ισχύουν σήμερα: 

(1) Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

(1) Του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/08-06-06). 

(2) Του N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) 
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(3) Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/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) Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

(5) Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . 

(6) Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

(7) Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

(8) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

(9) Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων. 

 

και αφού λάβετε υπόψη: 

 

(1) Την με αριθμό ΥΔΡ 02/2018  μελέτη του έργου : «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης αγωγού 

αποχέτευσης επί της οδού Α. Παπανδρέου, κατόπιν καθιζήσεων», που συντάχθηκε από την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου και ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται σε 22.000,00 € για δαπάνη 

εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε 18% , απρόβλεπτα και δαπάνη Φ.Π.Α. 24%.   

(2) Τη χρηματοδότηση του έργου από ΣΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ. 

(3) Η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το Ν.3852/2010 άρθρο 72 παρ.1 περίπτωση δ1) «Αποφασίζει 

αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 

μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις» 

(4) Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για να αντιμετωπίσει απρόβλεπτη περίσταση που προέκυψαν στα 

πλαίσια υλοποίησης του έργου «Έργα Αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ιλίου» το οποίο εκτελείται 

και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020). Συγκεκριμένα, κατά την 

εκσκαφή σκάμματος για την κατασκευή αγωγού ομβρίων επί της οδού Α. Παπανδρέου στο ύψος της 

οδού Αρκαδίας, στο ρεύμα καθόδου προς Αγ. Αναργύρους και για μήκος περίπου 85,00μ 

διαπιστώθηκε ότι, παράλληλα με το σκάμμα και σε όλο το μήκος του διέρχεται παλαιός αγωγός 

αποχέτευσης. Η αποκατάσταση του εν λόγω αγωγού έχει διαβρωθεί με την πάροδο των ετών και σε 
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συνδυασμό με διαρροές από το αμέσως παρακείμενο ρέμα, έχουν δημιουργηθεί σπηλαιώσεις και κενά 

τα οποία αργά ή γρήγορα θα οδηγούσαν σε καθιζήσεις και καταστροφές της οδού στο εν λόγω τμήμα  

και ίσως όχι μόνο. Ήδη κατά την εκσκαφή του ορύγματος του αγωγού ομβρίων, λόγω των ανωτέρω 

σπηλαιώσεων, υπήρξαν επικίνδυνες για τους πεζούς και την κυκλοφορία των διερχομένων οχημάτων 

ρηγματώσεις στο οδόστρωμα της οδού ακόμα και πέραν του ορύγματος του υπό κατασκευή αγωγού 

ομβρίων. 

(5) Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 175644/2018 έγγραφο του Τμήματος Υδραυλικών Έργων – 

Λιμενικών έργων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής που επιβλέπει το υπό κατασκευή «Έργα 

Αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ιλίου»: «Οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος δεν 

είναι δυνατόν να εκτελεστούν στα πλαίσια της εργολαβίας του έργου του θέματος, δεδομένου ότι δεν 

επαρκεί το υπολειπόμενο οικονομικό αντικείμενο για την εκτέλεσή τους, δεν είναι δυνατόν να 

καλυφθεί από άλλα κονδύλια (απρόβλεπτα, απολογιστικά) και επιπροσθέτως, οι ως άνω εργασίες δεν 

αποτελούν μέρος του φυσικού αντικειμένου του έργου και δεν είναι επιλέξιμες από την Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς το έργο είναι ενταγμένο στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». 

(6) Όπως προαναφέρθηκε, η εργολαβία με τίτλο «Έργα Αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ιλίου» 

κατασκευάζεται από την Περιφέρεια Αττικής με ανάδοχο την επιχείρηση «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ 

ΑΤΕ» και είναι σε εξέλιξη. 

(7) Η αποστολή, στον παραπάνω οικονομικό φορέα, πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την 

κατασκευή της  επίμαχης με αριθμό ΥΔΡ 02/2018 μελέτης θα επιτρέψει την υλοποίησή της, στο 

λιγότερο χρόνο και με το λιγότερο δυνατό κόστος για το Δήμο Ιλίου δεδομένου ότι υπάρχει ήδη 

ανεπτυγμένο εργοτάξιο με συνεργεία, μηχανήματα και φορτηγά που είναι εγκατεστημένα επί τόπου. 

(8)  Το γεγονός ότι, συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις: 

i. Η ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης εξυγίανσης και αποκατάστασης του σκάμματος που δεν 

συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που επιτάσσουν άλλες διαδικασίες (π.χ. συνοπτικός διαγωνισμός) 

αν συνυπολογίσουμε ότι ήδη βρισκόμαστε στο Φθινόπωρο και οι έντονες βροχοπτώσεις που 

απειλούν να επιδεινώσουν το πρόβλημα, έπονται. 

ii. Η ύπαρξη απρόβλεπτης περίστασης, εν προκειμένω η αποκάλυψη διαβρωμένου αγωγού που σε 

συνδυασμό με διαρροές από το αμέσως παρακείμενο ρέμα δημιούργησαν σπηλαιώσεις και κενά 

που οδήγησαν σε καθιζήσεις του οδοστρώματος. 

iii. Η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της προαναφερόμενης απρόβλεπτης περίστασης και της 

κατεπείγουσας ανάγκης που ανακύπτει με τις επικίνδυνες για τους πεζούς και την κυκλοφορία 
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των διερχομένων οχημάτων, ρηγματώσεις στο οδόστρωμα της οδού και πέραν του ορύγματος 

του υπό κατασκευή αγωγού ομβρίων. 

iv. Οι επικαλούμενες περιστάσεις δεν απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής ούτε θα 

μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί εκ των προτέρων. Στο πλαίσιο σύνταξης της Οριστικής μελέτης 

του «Έργα Αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ιλίου» ζητήθηκαν και ελήφθησαν στοιχεία από 

τις αρμόδιους Φορείς ΟΚΩ για τα υφιστάμενα δίκτυα. Παρόλα αυτά η παλαιότητα του επίμαχου 

παλαιού αγωγού αποχέτευσης, και τα προβλήματα διάβρωσής του, λόγω του παρακείμενου 

ρέματος, είναι σαφώς θέματα που δεν ήταν εφικτό να είχαν προβλεφθεί στην μελέτη και ούτε 

άπτονται του αντικειμένου της. Επιπλέον, το οδόστρωμα της εν λόγω οδού βρισκόταν σε καλή 

κατάσταση (εννοείται προ εκσκαφών) και τίποτα δεν προμήνυε το πρόβλημα στην υπόβαση της 

οδού, το οποίο εγκυμονεί το σοβαρό κίνδυνο καθίζησης του καταστρώματός της..  

v. Είναι απολύτως απαραίτητο και κατεπείγουσα ανάγκη να ανατεθεί η εν λόγω σύμβαση. 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε : 

Την  «απευθείας ανάθεση» εκτέλεσης του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΙΛΙΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ 

ΑΤΕ» στην εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση όπως αναλυτικά αναφέρθηκε παραπάνω σύμφωνα με το 

Ν.3852/2010 άρθρο 72 παρ.1 περίπτωση δ1 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την παρ. 3 του 

άρθρου 203 του Ν.4555/18.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

                    Η Οικονομική Επιτροπή 

 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και: 

1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ 40906/07-11-2018 πρόσκληση υποβολής προσφοράς 

2. Την με υπ΄αριθμ. πρωτ. 40967/8-11-2018 υποβληθείσα προσφορά του οικονομικού φορέα «ΙΛΙΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνολικού ποσού 

με Φ.Π.Α 13.185,63€, 

                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6,του Ν. 

3852/2010 

2. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης αγωγού 

αποχέτευσης επί της οδού Α. Παπανδρέου, κατόπιν καθιζήσεων» στον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

και με δ.τ. «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ», με ΑΦΜ 094351592, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στην οδό  
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Αγ. Γεωργίου 29, Πόλη: Ίλιον, τηλ. 210-5752749, ο οποίος κατέθεσε προσφορά συνολικού ποσού 

με Φ.Π.Α. 13.185,63€  λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε 

παραπάνω 

3. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού 

 

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.                                               

            ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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