
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        5η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 17.02.2022 

            (Αριθμ. πρωτ.: 12635/18.02.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 17η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη   

και ώρα 10:30 π.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 10959/11.02.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως 

Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της 

Οικονομικής  Επιτροπής στις 11.02.2022 και πραγματοποιήθηκε  με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το 

άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το 

άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  

β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ  

75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1),  γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. 

(Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 

κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  εγκύκλιο με 

αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 

Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας». 

              Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                    Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.      «      « 

4. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                  «      « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ         Αν. Μέλος της Ο.Ε 

6. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ       «      « 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                          «      « 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.       «      « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

                                                              ΑΠΟΦΑΣΗ –039– 

        Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το  

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3 του Ν. 3852/2010, που αφορά την 

έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών που αφορά στην «Προμήθεια εξοπλισμού 

πληροφορικής» και θεωρείται το θέμα κατεπείγον καθώς λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 
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παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις στην παράδοση προϊόντων εξοπλισμού πληροφορικής που χρειάζονται 

άμεσα στην στελέχωση υπηρεσιών. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 11926/16.02.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

     «Έχοντας υπόψη: 

• Τα οριζόμενα στο άρθρο 104 του Ν.  Ν.4782/2021  (που τροποποίησε το άρθρο 206/του Ν.4412/16) 

που αναφέρει τα εξής: «…η μετάθεση χρόνου παράδοσης επιτρέπεται όταν συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις» 

• Το υπ. αριθ. πρωτ. 11186/2022 αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία computer studio α.ε. περί 

χορήγησης μετάθεσης χρόνου παράδοσης των προϊόντων για διάστημα 60 ημερών διότι λόγω των 

ειδικών συνθηκών των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19, δεν κατέστη δυνατό να παραδοθούν τα προς προμήθεια είδη, σύμφωνα με 

τα όσα δηλώνει ο ανάδοχος στο υπ. αριθ. πρωτ.  11186/2022  έγγραφο, εξαιρουμένων των πέντε 

(5) laptop τα οποία παραδόθηκαν  στις 15/02/2022 με το με αριθμό 293/15-02-2022 

Παραστατικό  της επιχείρησης με την επωνυμία   «COMPUTER STUDIO A.E.»    

• Τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδια επιτροπής του Δήμου μας 

• Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών για 

εξήντα (60)ημέρες, εξαιρουμένων των (5) laptop τα οποία παραδόθηκαν  στις 15/02/2022 

με το με αριθμό 293/15-02-2022 Παραστατικό της επιχείρησης με την επωνυμία 

«COMPUTER STUDIO A.E.»   ,σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου  11186/2022 αίτημα 

της εταιρίας που αφορά στην  «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής»  και σε κάθε 

περίπτωση όχι πέραν της 16/04/2022 στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι: 

α) Δεν θα υπάρξουν κατά το χρόνο της μετάθεσης υπερβάσεις του συμβατικού ποσού 

β) H μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης  δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά 

τον χρόνο χορήγησης της.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

          Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω , 

           Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 

3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018. 

Β. Εγκρίνει τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών για εξήντα (60)ημέρες, εξαιρουμένων 

των (5) laptop τα οποία παραδόθηκαν  στις 15/02/2022 με το με αριθμό 293/15-02-2022 Παραστατικό 

της επιχείρησης με την επωνυμία «COMPUTER STUDIO A.E.»   ,σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου  
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11186/2022 αίτημα της εταιρίας που αφορά στην  «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής»  και σε κάθε 

περίπτωση όχι πέραν της 16/04/2022 στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι: 

α) Δεν θα υπάρξουν κατά το χρόνο της μετάθεσης υπερβάσεις του συμβατικού ποσού 

β) H μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης  δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου 

κατά τον χρόνο χορήγησης της 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

                      Αλεβίζου Α.,  Μαρκόπουλος Φ.,                                     

Βέργος Ι., Μυγδάλη Σ., Γαλούνης Δ., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                     Δρακόπουλος Ν. 
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