
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      19η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                         την 19.05.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 19η Μαΐου 2020, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 32549/15.05.2020 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 15.05.2020 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 –141– 

     Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το 12ο 

θέμα ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά την λήψη απόφαση̋ για τη χορήγηση 1η̋ παράταση̋ προθεσμία̋ 

εκτέλεση̋ του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ». 

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 32540/15.05.2020 σχετικό έγγραφο τη̋ Διεύθυνση̋ 

Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Ιστορικό: 

- Στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΤΕ» έχει ανατεθεί το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ», βάσει τη̋ με 

αρ. πρ. 15772/17-5-2019                          σύμβαση̋, ύψου̋ 201.825,67 € (με ΦΠΑ), που 

χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματο̋ του Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 

Η συμβατική διάρκεια του έργου είναι δώδεκα (12) μήνε̋, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωση̋ 

την 17-05-2020.  

Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα στου̋ αύλειου̋ χώρου̋ 

σχολείων καθώ̋ και η επίστρωση με νέο ελαστικοσυνθετικό τάπητα σε χώρου̋ γηπέδων μπάσκετ και 
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βόλεϊ και η γραμμογράφηση αυτών. 

- Ο ανάδοχο̋ έω̋ την 7-10-2019, που υπέβαλλε τον 1ο Λογαριασμό, είχε υλοποιήσει το 18,5 % του 

έργου. 

- Ο 1ο̋ Λογαριασμό̋ υπογράφηκε στι̋ 10-10-2019 και απεστάλη στο Υπουργείο Εσωτερικών για 

χρηματοδότηση, με το με αρ. πρ. 49552/16-10-19 έγγραφό μα̋. 

Παράλληλα, η υπηρεσία μα̋ αιτήθηκε την παράταση τη̋ χρηματοδότηση̋ - που έληγε στι̋ 31-12-

2019 -  κατά 12 μήνε̋ δηλ. έω̋ την 31-12-2020.   

- Η μεταφορά των πιστώσεων του 1ου Λογαριασμού από το Υπουργείο Εσωτερικών πραγματοποιήθηκε 

στι̋ 29-11-2019. 

- Εντό̋ του Νοεμβρίου 2019 ο ανάδοχο̋ εκτέλεσε μικρή̋ έκταση̋ εργασίε̋ όπω̋ την αποξήλωση του 

έντονα φθαρμένου τάπητα γηπέδου μπάσκετ στο 9ο Γυμνάσιο.  

- Σε όλο το προηγούμενο διάστημα γίνονταν προ̋ τον ανάδοχο οχλήσει̋ (προφορικέ̋ και με email) για 

τι̋ εργασίε̋ που έπρεπε να εκτελέσει χωρί̋ όμω̋ τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. 

- Στι̋ 24-12-2019 υποβλήθηκε στην υπηρεσία μα̋ η με αρ. πρ. 70038 αίτηση του αναδόχου με θέμα 

«Παράταση Χρηματοδότηση̋ του Έργου» όπου ζητείτο η ενημέρωσή του για το εν εξελίξει θέμα τη̋ 

παράταση̋ τη̋ χρηματοδότηση̋. 

- Στι̋ 30-12-2019 με το με αρ. πρωτ. 92873 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  με θέμα «5η 

Τροποποίηση Πρόσκληση̋ ΙΙ», γνωστοποιήθηκε σε όλου̋ του̋ εμπλεκόμενου̋ φορεί̋ ότι το 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ υλοποιείται έω̋ 31-12-2020 

- Κατόπιν αυτού και λόγω τη̋ καθυστέρηση̋ στην εκτέλεση των εργασιών η υπηρεσία απέστειλε στον 

ανάδοχο το με αριθμό πρωτ. 4293/22-01-2020 έγγραφο, στο οποίο αφού τον ενημερώσαμε για την 

παράταση τη̋ χρηματοδότηση̋ του έργου έω̋ στι̋ 31-12-2020, αναφερθήκαμε στην ανάγκη 

επιτάχυνση̋ των εργασιών και την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου εντό̋ τη̋ συμβατική̋ 

προθεσμία̋.  

- Στη συνέχεια και αφού ο ανάδοχο̋ συνέχιζε να μην εκτελεί εργασίε̋, η υπηρεσία του κοινοποίησε  το 

με αριθμό πρωτ. 15095/26-02-2020 έγγραφο, στο οποίο θέσαμε τον έντονο προβληματισμό μα̋ και 

την ανησυχία μα̋ για την εμπρόθεσμη και ομαλή εξέλιξη του έργου (αναγνωρίζοντα̋ ω̋ ένα βαθμό τη 

δυσχέρεια που προκαλούσαν οι χειμερινέ̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋) και τον καλέσαμε σε συνάντηση στα 

γραφεία τη̋ υπηρεσία̋ μα̋ στι̋ 03-03-2020. 

- Ο ανάδοχο̋ δεν προσήλθε στη συνάντηση. 

- Με το με αρ. πρ. 19335/12-03-2020 έγγραφό μα̋ καλέσαμε εκ νέου τον ανάδοχο σε συνάντηση στα 

γραφεία τη̋ υπηρεσία̋ μα̋, στι̋ 17-3-2020, με επίδοση του εγγράφου μέσω τη̋ Δημοτική̋ 

Αστυνομία̋. Στη συνάντηση ο ανάδοχο̋ παρέστη και του γνωστοποιήθηκε ότι εφόσον δεν 

ανταποκρίνεται στι̋ συμβατικέ̋ του υποχρεώσει̋, η υπηρεσία είναι αναγκασμένη να προβεί στην 

έκδοση Ειδική̋ Πρόσκληση̋.  

- Κατόπιν όλων των παραπάνω, η υπηρεσία προέβηκε στην έκδοση τη̋ με αρ. πρ. 23949/31-3-2020 

Ειδική̋ Πρόσκληση̋ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 160 του Ν.4412/16, η οποία θυροκολλήθηκε 

από τη Δημοτική Αστυνομία στην έδρα τη̋ εταιρεία̋ στι̋ 2-4-2020. 
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Στην Ειδική πρόσκληση κλήθηκε ο ανάδοχο̋ να υλοποιήσει συγκεκριμένε̋ εργασίε̋, νέε̋ αλλά και 

ημιτελεί̋, (στο 9ο Γυμνάσιο, στο 7ο Γυμν./4ο ΓΕΛ, στο 1ο Δημοτικό, στο 10ο Δημοτικό και στο 6ο 

Δημοτικό) εντό̋ τη̋ τασσόμενη̋ προθεσμία̋, έω̋ 25-4-2020 με μνεία ότι : σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσή̋ του ή εκτέλεση̋ μέρου̋ μόνο των εργασιών μέσα στι̋ προθεσμίε̋ που θέσαμε, θα 

εφαρμόσουμε τα προβλεπόμενα από το νόμο για την έκπτωσή του από την εργολαβία.  

- Αντί τη̋ εκτέλεση̋ των εργασιών, ο ανάδοχο̋ υπέβαλλε την με αρ. πρωτ. 27992/22-4-2020 αίτηση, 

την οποία υπέγραφε ο εκκαθαριστή̋ τη̋ εταιρεία̋ και ζητείτο περιθώριο χρόνου ενό̋ μηνό̋ λόγω τη̋ 

αναζήτηση̋ τρίτου σε υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου (διαδικασία που προβλέπεται στη κείμενη 

νομοθεσία περί δημοσίων έργων). 

- Επειδή η τασσόμενη προθεσμία τη̋ Ειδική̋ Πρόσκληση̋ παρήλθε χωρί̋ να συμμορφωθεί ο ανάδοχο̋, 

ούτε υπήρξε ουσιαστική ένδειξη για υποκατάσταση αναδόχου και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 

160 του Ν.4412/16 που αναφέρει:  

«Αν η προθεσμία που τέθηκε με την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρί̋ ο ανάδοχο̋ να συμμορφωθεί με 

το περιεχόμενό τη̋, κηρύσσεται έκπτωτο̋ αμέσω̋ και πάντω̋ πριν από την παρέλευση δεκαπέντε 

(15) ημερών από την πάροδο τη̋ προθεσμία̋, με απόφαση του προϊσταμένου τη̋ διευθύνουσα̋ 

υπηρεσία̋ η οποία κοινοποιείται στον ανάδοχο, σύμφωνα με τι̋ προβλέψει̋ τη̋ παραγράφου 1 του 

άρθρου 143. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι εργασίε̋ και ενέργειε̋ που εκτέλεσε ο ανάδοχο̋, σε 

συμμόρφωση προ̋ την ειδική πρόσκληση και αιτιολογείται η έκπτωση, με αναφορά στι̋ εργασίε̋ που 

δεν εκτέλεσε και ενέργειε̋ που δεν συμμορφώθηκε», 

η υπηρεσία, προέβηκε στην έκδοση τη̋ με αρ. πρ. 31307/11-5-2020 (ΑΔΑ: ΨΟ1ΠΩΕΒ-ΡΙΛ) Απόφαση̋ 

Έκπτωση̋ του αναδόχου του έργου και την επίδοσή τη̋ κατά τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋, ω̋ όφειλε.  

 

Κατόπιν των παραπάνω και επειδή : 

- Κατά τη̋ προαναφερόμενη̋ Απόφαση̋ Έκπτωση̋ ο ανάδοχο̋ δύναται να ασκήσει ένσταση εντό̋ 

προθεσμία̋ δύο μηνών από την κοινοποίησή τη̋ σε αυτόν, σύμφωνα  με την παρ. 1 του άρθρου 174 

του Ν.4412/16, 

- Η απορρόφηση τη̋ χρηματοδότη̋ του υπόψη έργου είναι χαμηλή, περίπου στο 20% τη̋ σύμβαση̋, 

- Το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ υλοποιείται, έω̋ 31-12-2020, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 

92873/30-12-2019 «5η Τροποποίηση Πρόσκληση̋ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών,  

- Στην  παρ. 13 του άρθρου 160 του Ν.4412/16 ορίζεται: 

«Αν, μετά την οριστικοποίηση τη̋ έκπτωση̋, η προϊσταμένη αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση του 

έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο 

έκπτωτο̋ ανάδοχο̋ και του προτείνει να αναλάβει αυτό̋ το έργο ολοκλήρωση̋ τη̋ έκπτωτη̋ 

εργολαβία̋, με του̋ ίδιου̋ όρου̋ και προϋποθέσει̋ και βάσει τη̋ προσφορά̋ που υπέβαλε στο 

διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεση̋ συνάπτεται εφόσον εντό̋ δεκαπέντε (15) ημερών από την 

κοινοποίηση τη̋ πρόταση̋ περιέλθει στην προϊσταμένη αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τη̋. 

Η άπρακτη πάροδο̋ τη̋ προθεσμία̋ θεωρείται ω̋ απόρριψη τη̋ πρόταση̋. Αν ο ανωτέρω μειοδότη̋ 

δεν δεχθεί την πρόταση σύναψη̋ σύμβαση̋, η προϊσταμένη αρχή προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά 
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μειοδότη, ακολουθώντα̋ κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτό̋ απορρίψει την 

πρόταση, η προϊσταμένη αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση τη̋ 

είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τι̋ οικείε̋ διατάξει̋.», 

- Το δημόσιο συμφέρον επιτάσσει την ανάγκη εξάντληση̋ κάθε δυνατότητα̋ που μα̋ δίνει η νομοθεσία 

για την ολοκλήρωση του έργου και την απορρόφηση τη̋ χρηματοδότηση̋ του Υπουργείο 

Εσωτερικών,  καθότι  υφίσταται πραγματική ανάγκη για την αποκατάσταση των φθορών και τη 

βελτίωση των αύλειων χώρων και των χώρων αθλοπαιδιών των σχολείων,  

αιτούμαστε 

τη χορήγηση 1η̋ παράταση̋ προθεσμία̋ ολοκλήρωση̋ του έργου έω̋ 31-12-2020, καταληκτική 

ημερομηνία υλοποίηση̋ του προγράμματο̋ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ δηλ. κατά 7 μήνε̋ και 14 ημέρε̋. Παρακαλούμε 

να αποφασίσετε σχετικά. » 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση  ̋

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,  

            Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση 1η̋ παράταση̋ προθεσμία̋ ολοκλήρωση̋ του έργου έω̋ 31-12-2020, 

καταληκτική ημερομηνία υλοποίηση̋ του προγράμματο̋ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ δηλ. κατά 7 μήνε̋ και 14 ημέρε̋, για 

του̋ λόγου̋ που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται. 

 

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. 
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