
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           24η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                την 20.05.2022 

                                   (Αριθμ. Πρωτ.37207/20.05.2022) 

      Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 20η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή  

και ώρα 09:00 π.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 35544/16.05.2022 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 16.05.2022 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. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.       «      « 

3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                  «      « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.        «      « 

                                                            ΑΠΟΦΑΣΗ –170– 

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

2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018, που αφορά την αίτηση παράτασης για το έργο 

«Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων» και θεωρείται το θέμα κατεπείγον καθώς η σύμβαση 

κατασκευής του συγκεκριμένου έργου χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Αττική 2014 -2020» και 
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επιβάλλεται η επιτάχυνση στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και στην απορρόφηση των 

σχετικών κονδυλίων χρηματοδότησης.        

        Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 30363/21.04.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Σας αποστέλλουμε την με αριθμ. πρωτ. 28998/18-04-2022 αίτηση της εταιρείας «TKS ATE» 

(Μαγνησίας 27 Αιγάλεω), αναδόχου του εν θέματι έργου, με την οποία ζητείται η χορήγηση παράτασης 

της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για την ολοκλήρωση – εκτέλεση των συμβατικών εργασιών που 

περιλαμβάνονται στην μελέτη.  

Το ως άνω έργο έχει σαν αντικείμενο την αντικατάσταση των αλουμινίων, τις στεγανοποιήσεις 

(υγρομόνωση/θερμομόνωση δωμάτων), την αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων  με νέα 

τεχνολογίας LED καθώς και την αντικατάσταση των λεβήτων, στο 3ο Δημοτικό, στο 27ο Νηπιαγωγείο 

και στο 8ο Δημοτικό σχολείο του Δήμου μας. Το έργο έχει χρόνο υλοποίησης πέντε (5) ημερολογιακούς 

μήνες, η σύμβαση υπογράφτηκε στις 22-12-2021 με ημερομηνία περάτωσης του έργου την 21-05-

2022. 

• Λόγω των μέτρων που εφαρμόζονται εξαιτίας του Covid-19, η προμήθεια πολλών υλικών είναι 

δύσκολη και χρονοβόρα και αυτό είχε και αντίκτυπο στην έως τώρα πορεία του έργου. Τα ισχύοντα 

περιοριστικά μέτρα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την προμήθεια των υλικών καθώς και την 

εργασία των συνεργείων κατασκευής, και δεν βοηθάει στην ολοκλήρωση του έργου μέσα στη 

συμβατική προθεσμία. 

• Οι εργασίες αντικατάστασης αλουμινίων, φωτιστικών κτλ θα έπρεπε να εκτελούνται σε ώρες μη 

λειτουργίας των σχολείων για λόγους ασφαλείας. 

• Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν έως τώρα, αλλά και το γεγονός ότι το έργο ξεκίνησε στο 

μέσον του χειμώνα είχε σαν αποτέλεσμα οι βροχές, η υγρασία και τα χιόνια, να αποτελούν 

παράγοντες καθυστέρησης των εξωτερικών εργασιών (μονώσεων κλπ). 

• Η ενδιάμεση περίοδος των εορτών με τις αργίες επίσης οδηγούν σε καθυστέρηση του έργου. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε για την παράταση του έργου έως τις 

31/07/2022. » 

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 την παράταση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων» έως τις 31/07/2022. 
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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.,   

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                              Γαλούνης Δ. 
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