
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        10η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 15.03.2022 

              (Αριθμ. πρωτ. 19592/16.03.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 15η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και          

ώρα 09:30 π.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 18358/11.03.2022 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 11.03.2022 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. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.       «      « 

6. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                  «      « 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

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

2. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΗ –080– 

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

7ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης εργασιών για το 

έργο:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ 

ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 17301/08.03.2022 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

ΑΔΑ: 6ΖΤΓΩΕΒ-07Π



«Με το σχετικό (α) η Ανάδοχος ΕΕ ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε. αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα την ανάληψη 

των εργασιών του Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ 

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» μέσα 

στο χρονικό διάστημα 4 μηνών, από 05.08.2021 έως και τις 07.01.2022. 

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

κατά 3 μήνες επιπλέον, δηλαδή έως την 07.04.2022. 

  

Για τους λόγους που αναφέρουμε παρακάτω: 

 

• Σήμερα παρόλο που έχει ολοκληρωθεί σχεδόν το 85% του αντικειμένου όπως διαμορφώθηκε 

με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ του έργου, οι αλλεπάλληλες ισχυρές βροχοπτώσεις, η εορταστική 

περίοδος που διανύσαμε δυσχέραινε ακόμα περισσότερο την εκτέλεση των εργασιών λόγω 

αυξημένης κυκλοφοριακής κίνησης στους δρόμους, όπως και τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα 

λόγω «ΕΛΠΙΣ», δεν επέτρεψαν την πρόοδο και ολοκλήρωση των εργασιών. 

• Με δεδομένο ότι η καθυστέρηση των εργασιών έχει γίνει χωρίς καμία απολύτως υπαιτιότητα 

της ΕΕ (ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.) 

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

εργασιών του έργου του θέματος και προτείνουμε παράταση εργασιών κατά τρεις (3) 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 «ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.» για το Έργο 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΝΕΟΥΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» κατά (3) μήνες δηλαδή από 

07.01.2022 έως την 07.04.2022». 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

                                                      Αποφασίζει  Ομόφωνα 

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

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΝΕΟΥΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» κατά (3) μήνες δηλαδή από 

07.01.2022 έως την 07.04.2022» , για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται. 

 

 

ΑΔΑ: 6ΖΤΓΩΕΒ-07Π



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.,   

                  Φεγγερός Β., Μυγδάλη Σ. 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                      
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