
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        8η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 01.03.2022 

            (Αριθμ. πρωτ.  15782/02.03.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 1η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και          

ώρα 09:30 π.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 14449/25.02.2022 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 25.02.2022 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. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                         «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.      «      « 

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

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                     Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                  «      « 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.       «      « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΗ –067– 

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

8ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης εργασιών του 

έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 14773/28.02.2022 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
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«Με το σχετικό (α) η Ανάδοχος ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα την ανάληψη 

των εργασιών του Έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» μέσα στο χρονικό διάστημα 15 

μηνών, από 10.12.2020 έως και τις 09.03.2022. 

              Στη συνέχεια με το σχετικό (η) η ως άνω ΕΕ αιτείται παράταση συμβατικών προθεσμιών κατά 9 

μήνες επιπλέον, δηλαδή έως την 09.12.2022. 

 

 Για τους λόγους που αναφέρουμε παρακάτω: 

 

• Λόγω της ανάγκης εκπόνησης μελέτης εφαρμογής, η έναρξη των εργασιών κατέστη δυνατή, 

τέσσερις (4) περίπου μήνες από τη υπογραφή της σύμβασης (10/12/2020). 

• Στην αρχική μελέτη προβλεπόταν η εκτέλεση εργασιών με διακοπή ολικής κυκλοφορίας 

τροχοφόρων οχημάτων της Λεωφόρου Αγ. Νικολάου από την Λ. Θηβών έως και την Οδό Πίνδου. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία αποφάσισε λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που βρίσκεται 

η Χώρα μας από την πανδημία λόγω covid-19, να μη γίνει ολική διακοπή της κυκλοφορίας 

τροχοφόρων οχημάτων. Ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη ότι το αντικείμενό του έργου είναι η 

ανάπλαση της κεντρικής αρτηρίας της ομώνυμης περιοχής του Δήμου Ιλίου, η οποία επιφορτίζεται 

από ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και αποτελεί βασικό εμπορικό άξονα καθώς 

στεγάζει πληθώρα καταστημάτων λιανικού εμπορίου και υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ σ' όλη 

την έκτασή της φιλοξενεί χρήση κατοικίας, είναι αδύνατη η διακοπή της κυκλοφορίας, όπως 

προβλεπόταν από τα συμβατικά τεύχη, λόγω και της κίνησης ΜΜΜ, που εξυπηρετούν τους 

κατοίκους και τα καταστήματα της ευρύτερης περιοχής, γι’ αυτό και κρίθηκε απαραίτητη η μη 

διακοπή της κυκλοφορίας και η εκτέλεση του έργου  σε συνθήκες αυξημένου κυκλοφοριακού 

φόρτου κάτω από εναέρια δίκτυα ΟΚΩ και ανάμεσα σε δένδρα και στύλους ΟΚΩ και σε ωράριο 

λειτουργίας καταστημάτων, με αυξημένα μέτρα προστασίας των διερχομένων πεζών και 

οχημάτων και με μειωμένη απόδοση των μηχανήματων της ΕΕ. 

• Επίσης λόγω της μη διακοπής κυκλοφορίας, απαιτήθηκε να γίνει τροποποίηση των εναέριων 

συρμάτων (ρευματολήπτη μετακινούμενου ηλεκτροκινητήρα που σύρεται σε ηλεκτροφόρο γυμνό 

σύρμα κατεύθυνσης) τρόλεϊ όπως και η μετατόπιση – μετακίνηση των φωτεινών σηματοδοτών, 

κατόπιν συνεννοήσεως με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

• Λόγω της καθυστέρησης που προκάλεσε η εορταστική περίοδος Χριστουγέννων, δόθηκε παύση 

εργασιών στην Εργοληπτική Επιχείρηση, όπως επίσης και η μη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας 

μας στην αποστολή εγγράφου της Εργοληπτικής Επιχείρησης για την επίσπευση των εργασιών με 

τη χρήση δύο μετώπων εργασίας. 
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• Τέλος η ΔΕΔΔΗΕ έχει κωλυσιεργήσει για την έκδοση αδείας μετακίνησης του περιπτέρου επί της 

οδού Αγ. Νικολάου & Άρτης, σαν αποτέλεσμα το δεξιό τμήμα της ανάπλασης να μην έχει 

ολοκληρωθεί μέχρι και σήμερα.   

• Για όλους τους ως άνω λόγους θεωρούμε εύλογη τη ζητούμενη παράταση περαίωσης των 

εργασιών του έργου του θέματος και προτείνουμε παράταση εργασιών κατά επτά (7) μήνες και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 147 του Ν.4412/16, παρακαλούμε όπως: 

 

ε γ κ ρ ί ν ε τ ε 

τη χορήγηση 1ης παράτασης των συμβατικών προθεσμιών της ΕΕ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» για το Έργο 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» κατά (7) μήνες δηλαδή από 09.03.2022 έως την 

09.10.2022» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

                                                      Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης των συμβατικών προθεσμιών της ΕΕ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» για το 

Έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» κατά (7) μήνες δηλαδή από 09.03.2022 έως την 

09.10.2022, για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                    Τα Μέλη 

Αλεβίζου Α.,  Τσιμόγιαννης Α.,    

Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,   

Γαλούνης Δ. 

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                      
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