
                                             Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 46987/19.12.2018      

              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                           

                                   από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 29ης Τακτικής Συνεδρίασης 

                   του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης 408/2018                                                                  ΘΕΜΑ 

Τροποποίηση του με αριθμό από 08.08.2018 

συμφωνητικού με τη ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για την 

υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

 

Σήμερα την 18η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη 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. 46343/14.12.2018 πρόσκληση 

του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και 

επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  14.12.2018. 

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

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΖΩΤΙΑΔΗΣ ΖΩΤΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Δ.Σ.:  ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 29, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος, κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του θέματος της 

ημερήσιας διάταξης. 

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την τροποποίηση του 

με αριθμό από 08.08.2018 συμφωνητικού με τη ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για την υπηρεσία 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 45309/07.12.2018 σχετικό 

έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 302/19.07.2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

κατακυρώθηκε στον ανάδοχο ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 

το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού «Συντήρηση καθαρισμός δικτύου 

αποχέτευσης» με αριθμό πρωτοκόλλου διακήρυξης 22303/11.06.2018 με συνολικό τίμημα 

53.623,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.   

Στις 08.08.2018 υπεγράφη το με αριθμό πρωτοκόλλου 30155/08.08.2018 

συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 18SYMV003548886) μεταξύ του αναδόχου ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και του Δήμου Ιλίου με συνολική διάρκεια 

σύμβασης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.   

       Σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 45003/05.12.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, προέκυψε ανάγκη για πλήρη απόφραξη, καθαρισμό κλάδων αγωγών 

αποχέτευσης ακαθάρτων μεταξύ δυο διαδοχικών φρεατίων, του κεντρικού δικτύου ή/και 

εξωτερικής διακλάδωσης-σύνδεσης ακινήτων με αυτό από φερτές ύλες, λίπη, στερεά 

απόβλητα κατάλοιπα σκυροδέματος, ρίζες δέντρων/φυτών ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, των 

φρεατίων επίσκεψης καθώς και έλεγχος (επιθεώρηση) του δικτύου με ψηφιακή 

βιντεοκάμερα προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν φθορές, εμφράξεις, διαρροές, αστοχίες ή 

παράνομες συνδέσεις σε εκ των προτέρων πλήρως καθαρισμένους αγωγούς, οι ποσότητες 

των οποίων δεν καλύπτονται από τις ποσότητες της σύμβασης.   

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 132 του Ν.4412/2016 δύναται να 

τροποποιηθεί η ως άνω σύμβαση ως προς τις ποσότητες των άρθρων χωρίς να μεταβληθεί το 

συνολικό τίμημα.   

Αναλυτικότερα, σύμφωνα µε τις διατάξεις της περ. ε της παρ. 1 του αρ. 132 του 

Ν.4412/2016, όπως αυτές επεξηγούνται στην υποενότητα Ε της ενότητας ΙΙΙ (Επιτρεπτές 

τροποποιήσεις σύμβασης) της Κατευθυντήριας Οδηγίας 22 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ, «μη ουσιώδεις 

τροποποιήσεις», εφόσον δεν εμπίπτουν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (από αυτές των 
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υποενοτήτων Α, Β, Γ, Δ ή της περίπτωσης ΣΤ), είναι δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης 

ανεξαρτήτως της αξίας τους.   

Ως μη ουσιώδης τροποποίηση της σύμβασης νοείται κάθε άλλη περίπτωση 

τροποποίησης αυτής, η οποία δεν είναι ουσιώδης κατά την έννοια της παρ 4 του άρθρου 132 

του Ν.4412/2016.   

Στην περίπτωσή μας, η τροποποίηση αφορά σε αυξομειώσεις των επιμέρους 

ποσοτήτων των άρθρων και δεν μεταβάλει το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της 

σύμβασης.   

Η τροποποίηση αυτή θεωρείται μη ουσιώδης κατά την έννοια της παρ 4 του άρθρου 

132 του Ν.4412/2016 για τους κάτωθι λόγους:  

α) η τροποποίηση δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών 

υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από 

εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης,  

β) η τροποποίηση δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας 

πλαίσιο-υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή 

συμφωνία-πλαίσιο,  

γ) η τροποποίηση δεν επεκτείνει το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,  

δ) δεν υπάρχει νέος ανάδοχος που υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η 

σύμβαση.   

 Κατόπιν των ανωτέρω ο προτεινόμενος πίνακας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Περιγραφή Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα 

(Μέτρα) 

Τιμή 

Μονάδας (€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 

1. Πλήρης απόφραξη, καθαρισμός κλάδων 
αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων μεταξύ δύο 
διαδοχικών φρεατίων, του κεντρικού δικτύου 
ή/και εξωτερικής διακλάδωσης – σύνδεσης 
ακινήτων με αυτό, οποιασδήποτε διαμέτρου και 
υλικού κατασκευής, από φερτές ύλες, λίπη, 
στερεά απόβλητα, κατάλοιπα σκυροδέματος, 
ρίζες δένδρων/φυτών ή οποιαδήποτε άλλη 
αιτία, καθώς και των φρεατίων επίσκεψης 
εκατέρωθεν του εκάστοτε κλάδου αγωγού που 
καθαρίζεται. 

μέτρο 3.910,05 5,85 22.873,79 
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2. Έλεγχος (επιθεώρηση) του δικτύου με 

ψηφιακή βιντεοσκόπηση με σύστημα Κλειστού 

Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV), προκειμένου 

να διαπιστωθούν τυχόν φθορές, εμφράξεις, 

διαρροές, αστοχίες ή παράνομες συνδέσεις, σε 

εκ των προτέρων πλήρως καθαρισμένους 

αγωγούς.  

μέτρο 3.481,76 4,95 17.234,71 

3. Απομάκρυνση ειδικών εμποδίων σε 

αγωγούς διαμέτρου μέχρι 500mm με χρήση 

κοπτικών αυτοφερόμενων ρομποτικών 

συστημάτων.  

ώρες 7,10 135,00 958,50 

4. Εσωτερική σημειακή, μη εκσκαπτική, 

επισκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων, 

οποιασδήποτε διαµέτρου και οποιαδήποτε 

υλικού κατασκευής, στα τμήματα που έχουν 

εντοπισθεί προβλήματα από τη βιντεοσκόπηση 

ή άλλες επιθεωρήσεις, με χρήση ρομπτικού 

συστήματος με επικόλληση υαλοϋφάσματος 

τριπλής στρώσης από υαλοβάμβακα των 

1100gr/cm2 (φόδρα) με χρήση ρητίνης δύο 

συστατικών πυριτούχου τύπου (silicate resin), 

επί μήκους έως 100cm, με όλες τις κατωτέρω 

εργασίες προετοιμασίας του αγωγού (πλην των 

ως άνω αναφερομένων εργασιών κοπής με 

ρομποτικό σύστημα), ήτοι ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά:η κοπή και απομάκρυνση πάσης 

φύσεως ελαττωμάτων και ξένων αντικειμένων 

του προς επισκευή αγωγού, η χαλάρωση και 

απομάκρυνση αποθέσεων, η εκτροπή / φραγή 

της ροής, κ.ά., ο εκ νέου καθαρισμός του 

αγωγού με την μεταφορά και αποκομιδή κάθε 

είδους υπολειμμάτων κοπής από τον τόπο του 

έργου κ.τ.λ.. 

τεμ. 3 432,00 1.296,00 

5. Σημειακή επισκευή συνδέσεων πλευρικών 

αγωγών (οικιακών συνδέσεων) διαμέτρου 

μέχρι 200mm με κύριους αγωγούς διαμέτρου 

μέχρι 500mm, με εφαρμογή ‘’καπέλλου’’ 

επισκευής από ύφασμα μέσω αυτοκινούμενου 

ροπμοτικού συστήματος. 

τεμ 2,00 441,00 882,00 

   Σύνολο 43.245,00 € 

   Φ.Π.Α. 24% 10.378,80 € 

   Γενικό 

Σύνολο 

 
53.623,80 € 
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Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε να πάρετε απόφαση σύμφωνα με την οποία θα 

τροποποιείται το από 08.08.2018 συμφωνητικό με την επιχείρηση «ΔΙΟΝ ΤΕΧΙΚΗ Α.Ε.» για 

την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΚΜ Π81/18).»        

 προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης   

                                                                                                                                                                             

       ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                

  Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,            

                                 

                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την τροποποίηση του από 08.08.2018 συμφωνητικού με την επιχείρηση 

«ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΚΜ Π81/18), ως προς τις σε αυξομειώσεις των επιμέρους ποσοτήτων των 

άρθρων και δε μεταβάλει το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, όπως 

αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.   

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

                

           

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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