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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      57η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                           την 19.11.2020 

      Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 19η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

19.45 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 80874/13.11.2020 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 13.11.2020 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.   

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                    Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                       «    « 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                «    « 

4. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                  «    « 

5. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                                  «    « 

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                 Αν. Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε 

7. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δ.Σ.     «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ             Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.             Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ      «    « 

               ΑΠΟΦΑΣΗ –384– 

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

7ο θέμα ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά την έγκριση αναστολή̋ λόγω COVID-19, τη̋ οριζόμενη̋ 

προθεσμία̋ των συμβάσεων που αφορούν: 1) την «Συντήρηση γηπέδων με συνθετικό χλοοτάπητα»  - 

ΚΜ151/19 και 2) την «Προμήθεια ανταλλακτικών εξοπλισμού αθλητικών χώρων»  - ΚΜ178/19. 

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 80474/12.11.2020 σχετικό έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντα̋ υπόψη: 

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

· Το ΦΕΚ με αριθμό Φύλλου 68/20-03-2020, Τεύχο̋ Α, άρθρο εξηκοστό, 

· Το ΦΕΚ με αριθμό Φύλλου 4899/06-11-2020, Τεύχο̋ Β, άρθρο πρώτο, 
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· Το ότι έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μα̋ για το οικονομικό έτο̋ 2020 οι 

κωδικοί, και θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση στου̋ αντίστοιχου̋ κωδικού̋ για το έτο̋ 2021, 

· Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμφωνητικών μέχρι σήμερα καθώ̋ και τη σπουδαιότητα τη̋ 

υπηρεσία̋ και τη̋ προμήθεια̋ για το Δήμο, 

· Την Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή περί αποδοχή̋ τη̋ αναστολή̋ των συμβάσεων του, 

· Την εισήγηση των αρμόδιων Γνωμοδοτικών Οργάνων για αναστολή τη̋ οριζόμενη̋ προθεσμία̋ 

των συμβάσεων, 

Παρακαλούμε όπω̋ εγκρίνετε την αναστολή τη̋ οριζόμενη̋ προθεσμία̋, για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσουν 

τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό τη̋ διάδοση̋ του κορωνοϊού COVID-

19, δηλαδή την αναστολή των συμβάσεων μέχρι την λήξη των περιοριστικών μέτρων, το οποίο συνεπάγεται 

και την παράταση των σχετικών συμβάσεων, διότι δεν είναι δυνατό να εκτελεσθούν οι εργασίε̋ και να 

παραδοθούν τα προ̋ προμήθεια είδη, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει, χωρί̋ όμω̋ η 

αναστολή να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύο̋ των αρχικών συμβάσεων. 

Συμβάσει̋:  

1) «Συντήρηση γηπέδων με συνθετικό χλοοτάπητα» - ΚΜ151/19, Συμφωνητικό με αριθμό    

πρωτ.  63480/04-12-2019, ΚΗΜΔΗΣ 19SYMV005969661 και λήξη σύμβαση̋ 04/12/2020. 

2) «Προμήθεια ανταλλακτικών εξοπλισμού αθλητικών χώρων» - ΚΜ178/19, Συμφωνητικό 

με αριθμό πρωτ. 837/08-01-2020, ΚΗΜΔΗΣ: 20SYMV006138226 και λήξη σύμβαση̋ 

08/01/2021. 

στο μέτρο και υπό τι̋ προϋποθέσει̋ ότι: 

α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο τη̋ αναστολή̋ υπέρβαση του ποσού των συμφωνητικών, 

β) Η αναστολή θα γίνει με του̋ ίδιου̋ όρου̋, με τι̋ ίδιε̋ υπηρεσίε̋, με τα ίδια είδη και τι̋ ίδιε̋ τιμέ̋ με 

αυτέ̋ των αρχικών συμβάσεων και 

γ) Η αναστολή 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 την αναστολή τη̋ οριζόμενη̋ προθεσμία̋, για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσουν τα έκτακτα 

περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό τη̋ διάδοση̋ του κορωνοϊού COVID-19, δηλαδή 

την αναστολή των συμβάσεων μέχρι την λήξη των περιοριστικών μέτρων, το οποίο συνεπάγεται και την 

παράταση των σχετικών συμβάσεων, διότι δεν είναι δυνατό να εκτελεσθούν οι εργασίε̋ και να παραδοθούν τα 

προ̋ προμήθεια είδη, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει, χωρί̋ όμω̋ η αναστολή να υπερβαίνει 

το χρονικό όριο ισχύο̋ των αρχικών συμβάσεων. 
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Συμβάσει̋:  

1) «Συντήρηση γηπέδων με συνθετικό χλοοτάπητα» - ΚΜ151/19, Συμφωνητικό με αριθμό    

πρωτ.  63480/04-12-2019, ΚΗΜΔΗΣ 19SYMV005969661 και λήξη σύμβαση̋ 04/12/2020. 

2) «Προμήθεια ανταλλακτικών εξοπλισμού αθλητικών χώρων» - ΚΜ178/19, Συμφωνητικό 

με αριθμό πρωτ. 837/08-01-2020, ΚΗΜΔΗΣ: 20SYMV006138226 και λήξη σύμβαση̋ 

08/01/2021. 

 

στο μέτρο και υπό τι̋ προϋποθέσει̋ ότι: 

α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο τη̋ αναστολή̋ υπέρβαση του ποσού των συμφωνητικών, 

β) Η αναστολή θα γίνει με του̋ ίδιου̋ όρου̋, με τι̋ ίδιε̋ υπηρεσίε̋, με τα ίδια είδη και τι̋ ίδιε̋ τιμέ̋ με 

αυτέ̋ των αρχικών συμβάσεων και 

γ) Η αναστολή 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 

                  Βασιλόπουλο̋ Δ., Μαρκόπουλο̋ Φ., 

                                                                                       Βέργο̋ Ι., Φεγγερό̋ B., Κάβουρα̋ Κ., 

Ρήγα̋ Π., Γαλούνη̋ Δ., Αθανασιάδη –  

Ψύλλου Β. 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                 
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