
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        15η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                            την 15.04.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 15η Απριλίου 2020, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 26430/10.04.2020 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 10.04.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή Υπουργική 

Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατεία̋ (Β’ 850/13.03.2020). 

        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 –102– 

     Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το 8ο 

θέμα ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά την έγκριση παράταση̋ τη̋ οριζόμενη̋ προθεσμία̋ τη̋ σύμβαση̋ 

σχετικά με την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ». 

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 25586/07.04.2020 σχετικό έγγραφο τη̋ Διεύθυνση̋ 

Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«ΟΜΑΔΑ Α΄: ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (7ΤΝ) ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ 

 

Έχοντα̋   υπόψη: 

· Τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στι̋ αντίστοιχε̋ διακηρύξει̋. 

· Το ότι έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μα̋ για το οικονομικό έτο̋ 2020 ο ανάλογο̋ 

κωδικό̋ 

· Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώ̋ και τη σπουδαιότητα τη̋ 

προμήθεια̋ για το Δήμο 

· Την αίτηση του προμηθευτή περί χορήγηση̋ παράταση̋ τη̋ σύμβαση̋ του 

· Την Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή περί αποδοχή̋ τη̋ παράταση̋ τη̋ σύμβαση̋ του 
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· Την εισήγηση τη̋ Επιτροπή̋ Παρακολούθηση̋ και Παραλαβή̋ για παράταση του συμβατικού 

χρόνου παράταση̋ του οχήματο̋ τη̋ εν λόγω σύμβαση̋ κατά τρει̋ (3) μήνε̋  

· Το με αριθμό πρωτοκόλλου 25187/06.04.2020 έγγραφο τη̋ Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών, στο 

οποίο δηλώνεται η έγκριση τη̋ εισήγηση̋ τη̋ Επιτροπή̋ Παρακολούθηση̋ και Παραλαβή̋ για 

παράταση του συμβατικού χρόνου παράταση̋ του οχήματο̋ κατά τρεί̋ (3) μήνε̋ 

   Παρακαλούμε όπω̋ εγκρίνετε την παράταση τη̋ οριζόμενη̋ προθεσμία̋ τη̋ κάτωθι σύμβαση̋ για τρεί̋ 

(3) μήνε̋, εξαιτία̋ του γεγονότο̋ ότι το εργοστάσιο κατασκευή̋ του προ̋ προμήθεια φορτηγού, εταιρεία 

IVECO SpA βρίσκεται στη Βόρεια Ιταλία, επίκεντρο τη̋ πανδημία̋ του κορονοϊού, κι αυτό συνιστά ιδίω̋ την 

τρέχουσα χρονική περίοδο ισχυρότατο παράγοντα καθυστέρηση̋ τη̋ κατασκευή̋ και  παράδοση̋ του προ̋ 

προμήθεια φορτηγού, χωρί̋ όμω̋ η παράταση  να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύο̋ τη̋ αρχική̋ σύμβαση̋. 

ΚΜ 164/2018: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ - ΟΜΑΔΑ Α΄: ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (7ΤΝ) ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 

ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ» με ανάδοχο την εταιρεία με την επωνυμία 

«ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό 

συμφωνητικού 52101/25.10.2019 (λήξη: 25.04.2020), τη̋ υπ΄ αριθμ. 5844/19.02.2019 

Διακήρυξη̋. 

 

στο μέτρο και υπό τι̋ προϋποθέσει̋ ότι: 

α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο τη̋ παράταση̋ υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού 

β) Η παράταση θα γίνει με του̋ ίδιου̋ όρου̋, με τα ίδια είδη και τι̋ ίδιε̋ τιμέ̋ με αυτέ̋ τη̋ αρχική̋ 

σύμβαση̋ και 

γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησή̋ τη̋.» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση  ̋

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,  

            Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση τη̋ οριζόμενη̋ προθεσμία̋ τη̋ κάτωθι σύμβαση̋ για τρεί̋ (3) μήνε̋, 

εξαιτία̋ του γεγονότο̋ ότι το εργοστάσιο κατασκευή̋ του προ̋ προμήθεια φορτηγού, εταιρεία IVECO SpA 

βρίσκεται στη Βόρεια Ιταλία, επίκεντρο τη̋ πανδημία̋ του κορονοϊού, κι αυτό συνιστά ιδίω̋ την τρέχουσα 

χρονική περίοδο ισχυρότατο παράγοντα καθυστέρηση̋ τη̋ κατασκευή̋ και  παράδοση̋ του προ̋ προμήθεια 

φορτηγού, χωρί̋ όμω̋ η παράταση  να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύο̋ τη̋ αρχική̋ σύμβαση̋. 
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ΚΜ 164/2018: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ - ΟΜΑΔΑ Α΄: ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (7ΤΝ) ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 

ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ» με ανάδοχο την εταιρεία με την επωνυμία 

«ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό 

συμφωνητικού 52101/25.10.2019 (λήξη: 25.04.2020), τη̋ υπ΄ αριθμ. 5844/19.02.2019 

Διακήρυξη̋. 

 
στο μέτρο και υπό τι̋ προϋποθέσει̋ ότι: 

α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο τη̋ παράταση̋ υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού 

β) Η παράταση θα γίνει με του̋ ίδιου̋ όρου̋, με τα ίδια είδη και τι̋ ίδιε̋ τιμέ̋ με αυτέ̋ τη̋ αρχική̋ 

σύμβαση̋ και 

γ) 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., Φεγγερό̋ Β., Κάβουρα̋ Κ., 
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