
       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό τη̋ υπ’ αριθμ. 17η̋ Τακτική̋ Συνεδρίαση̋ του Δημοτικού  

                                                  Συμβουλίου Ιλίου 

 

Αριθ.  Απόφαση̋  175/2019                                                                       ΘΕΜΑ 

Έγκριση Τροποποίηση̋ προγραμματική̋ Σύμβαση̋ μεταξύ 

του Εθνικού Κέντρου Κοινωνική̋ Αλληλεγγύη̋ και του 

Δήμου Ιλίου για την «Αντικατάσταση του δικτύου 

αποχέτευση̋ στον Ξενώνα Ιλίου» 

Σήμερα την 19η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη 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. 39740/13.09.2019 πρόσκληση του  

Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και 

επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλου̋ του̋ Δημοτικού̋ Συμβούλου̋ την  

13.09.2019. 

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

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  

ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 

ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 38, ο Πρόεδρο̋ κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋, κήρυξε την έναρξη τη̋ 

Συνεδρίαση̋  και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ με πρότασή του και 

σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010 και όπω̋ αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 

§ 6 του Ν. 4555/2018, κατέστη ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 1ο θέμα εκτό̋ 

ημερήσια̋ διάταξη̋ που αφορά την «Έγκριση Τροποποίηση̋ προγραμματική̋ Σύμβαση̋ μεταξύ 

του Εθνικού Κέντρου Κοινωνική̋ Αλληλεγγύη̋ και του Δήμου Ιλίου για την «Αντικατάσταση του 

δικτύου αποχέτευση̋ στον Ξενώνα Ιλίου»», για την αποκατάσταση βλάβη̋ του συστήματο̋ 

αποχέτευση̋ του Ξενώνα ΕΚΚΑ, 

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

Ο Πρόεδρο̋ του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋ εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 1ο θέμα εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ που αφορά την έγκριση 

Τροποποίηση̋ προγραμματική̋ Σύμβαση̋ μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Κοινωνική̋ Αλληλεγγύη̋ 

και του Δήμου Ιλίου για την «Αντικατάσταση του δικτύου αποχέτευση̋ στον Ξενώνα Ιλίου». 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 41208/19.09.2019 έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντα̋ υπόψη: 

1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α – 07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ 

Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ – Πρόγραμμα Καλλικράτη̋». 

2. Το N. 3463/2006 «Κώδικα̋ Δήμων και Κοινοτήτων», και ειδικότερα το άρθρο 209 αυτού. 

3. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στι̋ Οδηγίε̋ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

4. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλε̋ διατάξει̋». 

5. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ 

(ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋ 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋». 

6. Την υπ’ αρίθμ. 288/2018 (ΑΔΑ:ΩΚΘΤΩΕΒ-Λ4Ν) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκριση̋ 

σύναψη Προγραμματική̋ η οποία ελέγχθηκε ω̋ προ̋ τη νομιμότητά τη̋ με την 

85975/28510/25.10.2018 απόφαση τη̋ Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ Αττική̋. 

7. Την από 06.11.2018 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ τη̋ Εθνικού Κέντρου 

Κοινωνική̋ Αλληλεγγύη̋ και του Δήμου Ιλίου για την: «Αντικατάσταση του δικτύου 

αποχέτευση̋ στον Ξενώνα Ιλίου». 

8. Το με αρ.πρωτοκ. 7073/17.09.2019 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνική̋ 

Αλληλεγγύη̋ με το οποίο αιτείται την τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 τη̋ ανωτέρω 

Προγραμματική̋ Σύμβαση̋.  

   ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

· Αντικείμενο τη̋ εν λόγω Προγραμματική̋ Σύμβαση̋ είναι η συνδρομή του Δήμου Ιλίου, 

μέσω τη̋ Τεχνική̋ του Υπηρεσία̋, προ̋ το ΕΚΚΑ στην εκπόνηση τη̋ μελέτη̋ για την 
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«Αντικατάσταση του δικτύου αποχέτευση̋ στον Ξενώνα Ιλίου», στη διαδικασία σύναψη̋ 

τη̋ σύμβαση̋ και τέλο̋ παρακολούθηση̋ αυτή̋ έω̋ την οριστική παραλαβή του 

αντικειμένου τη̋.  Στα πλαίσια υλοποίηση̋ τη̋ Προγραμματική̋ Σύμβαση̋ η Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, εκπόνησε τη σχετική μελέτη, από την οποία προέκυψε 

ότι κύριο αντικείμενο τη̋ σύμβαση̋ είναι η προμήθεια και όχι το έργο όπω̋ 

αναγράφεται στην αρχική προγραμματική̋ σύμβαση. Ω̋ εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο να 

τροποποιηθούν τα άρθρα 1 και 2 τη̋ σύμβαση̋ ούτω̋ ώστε να προσαρμοστούν στα νέα 

δεδομένα.  

 

· Οι αγωγοί ακαθάρτων συλλέγουν τα οικιακά εν προκειμένω λύματα, και τα διοχετεύουν με 

τη σειρά του̋ στου̋ κεντρικού̋ αγωγού̋ ακαθάρτων προ̋ απομάκρυνση. Η σημασία των 

έργων αποχέτευση̋ για το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και το 

επίπεδο ζωή̋ στι̋ αστικέ̋ περιοχέ̋ είναι σχεδόν αυτονόητη. Αποτελούν σημαντικότατα 

έργα υποδομή̋, απαραίτητα για την λειτουργία κάθε περιοχή̋ και καθοριστικά του 

επιπέδου διαβίωση̋. Η ανακατασκευή ενό̋ κατεστραμμένου δικτύου αποχέτευση̋ στον 

Ξενώνα Ιλίου, είναι μείζονο̋ σημασία̋ για την προστασία τη̋ υγεία̋ του πληθυσμού που 

εξυπηρετείται από αυτό. Επιπλέον σήμερα που η ρύπανση του περιβάλλοντο̋ έχει πάρει 

ανησυχητικέ̋ διαστάσει̋ δεν δικαιολογείται καμία καθυστέρηση.  Είναι επείγουσα ανάγκη 

να τροποποιηθεί η παραπάνω Προγραμματική Σύμβαση προκειμένου να δύναται να 

δρομολογηθεί η διαδικασία σύναψη̋ τη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋, και ακολούθω̋ να 

υλοποιηθεί η «Αντικατάσταση του δικτύου αποχέτευση̋ στον Ξενώνα Ιλίου» το 

συντομότερο δυνατό. 

Λαμβάνοντα̋ υπόψη όλα τα  παραπάνω εισηγούμαστε: 

1. Την έγκριση των όρων του σχεδίου τη̋ Τροποποίηση̋ Προγραμματική̋ Σύμβαση̋ 

μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Κοινωνική̋ Αλληλεγγύη̋ και του Δήμου Ιλίου για την: 

«Αντικατάσταση του δικτύου αποχέτευση̋ στον Ξενώνα Ιλίου». Κατά τα λοιπά ισχύει η 

από 06.11.2018 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση. 

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Νίκου Ζενέτου για την υπογραφή τη̋ 

Τροποποίηση̋ τη̋ Προγραμματική̋ Σύμβαση̋.» 

προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

     ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,  

                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 67 § 5 

του Ν. 3852/2010 και όπω̋ αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 6 του Ν. 

4555/2018 

2. Εγκρίνει του̋ όρου̋ του σχεδίου τη̋ Τροποποίηση̋ Προγραμματική̋ Σύμβαση̋ μεταξύ 

του Εθνικού Κέντρου Κοινωνική̋ Αλληλεγγύη̋ και του Δήμου Ιλίου για την: 

«Αντικατάσταση του δικτύου αποχέτευση̋ στον Ξενώνα Ιλίου», που έχουν ω̋ 

κατωτέρω: 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Στην ………… σήμερα …/…/201.. ημέρα …………………, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι: 
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1. το «Εθνικό Κέντρο Κοινωνική̋ Αλληλεγγύη̋» (Ε.Κ.Κ.Α.), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου, που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Βασ. Σοφία̋ 135 & Ζαχάρωφ), νομίμω̋ 

εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού κ. Περικλή Τζιάρα, (1ο̋ 

συμβαλλόμενο̋). 

2. Ο Δήμο̋ Ιλίου που εδρεύει στο Ίλιον (Κάλχου 48-50) και εκπροσωπείται κατά νόμο από 

τον Δήμαρχο κ. Νίκο Ζενέτο (2ο̋ συμβαλλόμενο̋) 

λαμβάνοντα̋ υπόψη: 

1) Την υπ΄αριθμ. 33η/13.12/2017, θέμα 11ο, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΕΚΚΑ, με την οποία εγκρίνεται η σκοπιμότητα για την αντικατάσταση του δικτύου αποχέτευση̋ 

στον Ξενώνα Ιλίου.  

2) Το με αρ. πρωτ. 457/31.1.2018 έγγραφο τη̋ Υγειονομική̋ Υπηρεσία̋ με τα 

αποτελέσματα τη̋ αυτοψία̋ και συστάσει̋ για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματο̋. 

3) Την με αριθμ. 17η/25.10.2018, θέμα 13ο, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΕΚΚΑ, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματική̋ Σύμβαση̋ με το Δήμο Ιλίου.  

4) Την με αριθμ. 288/20.9.2018 (ΑΔΑ: ΩΚΘΤΩΕΒ-Λ4Ν) απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου.  

5) Την από 6.11.2018 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΕΚΚΑ και του Δήμου Ιλίου. 

6) Την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για την αντικατάσταση του δικτύου 

αποχέτευση̋ στον Ξενώνα Ιλίου, από τι̋ οποίε̋ προκύπτει ότι στην συγκεκριμένη σύμβαση το 

κύριο αντικείμενο είναι η προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικού συστήματο̋  και ηλεκτρικών 

πινάκων και συνεπώ̋ δεν πρόκειται για έργο ώστε να τίθεται θέμα εφαρμογή̋ του άρθρου 44 του 

ν. 4412/2016. 

 Συμφωνούν στην τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 τη̋ από 6.11.2018 Προγραμματική̋ 

Σύμβαση̋ ω̋ εξή̋: 

«Άρθρο 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο τη̋ παρούσα̋ αποτελεί η συνδρομή του Δήμου Ιλίου προ̋ το ΕΚΚΑ στην 

διεξαγωγή τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ και στην επίβλεψη και εκτέλεση τη̋ ανάθεση̋ τη̋ σύμβαση̋ 

προμήθεια̋ με αντικείμενο την Αντικατάσταση του δικτύου αποχέτευση̋ στον Ξενώνα Ιλίου από 

την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου μέχρι και την οριστική παραλαβή του αντικειμένου τη̋ 

σύμβαση̋. 

Άρθρο 2 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Η λειτουργία τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ γίνεται από το ΕΚΚΑ καθώ̋ και η οικονομική 

διαχείριση. Όργανα τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ είναι τα αρμόδια όργανα του ΕΚΚΑ. 
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Ο Δήμο̋ Ιλίου αναλαμβάνει δια τη̋ Τεχνική̋ του Υπηρεσία̋ να συνδράμει το ΕΚΚΑ στην 

διεξαγωγή τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ τη̋ σύμβαση̋ ω̋ προ̋ την σύνταξη των τεχνικών 

προδιαγραφών και στην επίβλεψη των παραδοτέων μέχρι και την οριστική παραλαβή τη̋ 

σύμβαση̋ δια τη̋ διάθεση̋ μηχανικού, ο οποίο̋ θα γνωμοδοτήσει στην αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβή̋ του ΕΚΚΑ. 

Το ΕΚΚΑ οφείλει να συνδράμει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την υλοποίηση των 

ανωτέρω.» 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην από 6.11.2018 Προγραμματική Σύμβαση.  

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προ̋ 

απόδειξή του̋ συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, που αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από 

αυτού̋, υπογράφηκε σε 3 πρωτότυπα. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 

Για το ΕΚΚΑ 

 

 

………………………………………………… 

 

 

Δήμο̋ Ιλίου 

 

………………………………………………… 
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ιλίου κ. Νίκο Ζενέτο για την υπογραφή τη̋ τροποποίηση̋ τη̋ 

Προγραμματική̋ Σύμβαση̋. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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