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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
11η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

την 23.03.2020

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 23η Μαρτίου 2020,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 21675/19.03.2020 πρόσκληση του
Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα
μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 19.03.2020.
Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε.

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε.

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

«

«

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ

«

«

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

«

«

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.

«

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.

«

«
«

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ –074–
Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το
ο

5 θέμα ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά την έγκριση παράταση̋ τη̋ οριζόμενη̋ προθεσμία̋ συμβάσεων
προμηθειών και υπηρεσιών.
Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 21632/19.03.2020 σχετικό έγγραφο τη̋
Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Έχοντα̋ υπόψη:
·

Τα οριζόμενα στο Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α΄ 77) και τα οριζόμενα στι̋ αντίστοιχε̋ διακηρύξει̋.

·

Τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν, 4623/2019 «Διαφορέ̋ – Ομοιότητε̋ ρυθμίσεων και νέε̋
αρμοδιότητε̋»

·

Το ότι έχουν προβλεφθεί στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου μα̋ για το οικονομικό έτο̋
2020 οι ανάλογοι κωδικοί.

·

Την Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή περί αποδοχή̋ τη̋ παράταση̋ τη̋ σύμβασή̋ του.

·

Το υπ΄αριθμ.19893/13-03-2020 έγγραφο τη̋ Διεύθυνση̋ Διαχείριση̋ Απορριμμάτων και
Πρασίνου σχετικά με του̋ λόγου̋ τη̋ παράταση̋
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Παρακαλώ όπω̋ εγκρίνετε την παράταση τη̋ οριζόμενη̋ προθεσμία̋, τη̋ κατωτέρω αναφερόμενη̋
σύμβαση̋, για έξι μήνε̋ έω̋ την 26-09-2020.

«Εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων», με ανάδοχο την εταιρεία «Λάγιο̋ Κωνσταντίνο̋
& Σία ε.π.ε.», με αριθμό πρωτ. συμφωνητικού 12551/26-03-2018.
Ημερομηνία λήξη̋ μετά την παράταση η 26-09-2020.

στο μέτρο και υπό τι̋ προϋποθέσει̋ ότι :
α) Η παράταση θα γίνει με του̋ ίδιου̋ όρου̋, και τι̋ ίδιε̋ τιμέ̋ με αυτέ̋ τη̋ αρχική̋ σύμβαση̋ και
β) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησή̋ τη̋.»
Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋
Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη παράταση τη̋ οριζόμενη̋ προθεσμία̋, τη̋ κατωτέρω αναφερόμενη̋ σύμβαση̋, για έξι μήνε̋
έω̋ την 26-09-2020.

«Εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων», με ανάδοχο την εταιρεία «Λάγιο̋ Κωνσταντίνο̋
& Σία ε.π.ε.», με αριθμό πρωτ. συμφωνητικού 12551/26-03-2018.
Ημερομηνία λήξη̋ μετά την παράταση η 26-09-2020.

στο μέτρο και υπό τι̋ προϋποθέσει̋ ότι :
α) Η παράταση θα γίνει με του̋ ίδιου̋ όρου̋, και τι̋ ίδιε̋ τιμέ̋ με αυτέ̋ τη̋ αρχική̋ σύμβαση̋ και
β) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησή̋ τη̋

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε.

Τα Μέλη
Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,
Κουκουβίνο̋ Δ., Μαρκόπουλο̋ Φ.,

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Βέργο̋ Ι., Κάβουρα̋ Κ., Φεγγερό̋ Β.
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