
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                       41η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                            την 18.08.2022 

                                (Αριθμ. πρωτ.:62065/18.08.2022) 

     Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 18η Αυγούστου 2022 ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 61598/12.08.2022 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 12.08.2022 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του 

Ν. 4954/2022. 

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. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                       «      « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                          «      « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.         «      « 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                             Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                                     «      « 

3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

                                                    ΑΠΟΦΑΣΗ –294– 

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

2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την τροποποίηση της σύμβασης «Συντήρηση και επισκευή 

ελαστιχοφόρων φορτωτών». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 61848/17.08.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Έχοντας υπόψη : 

1) Το άρθρο 72 του 3852/10 και τις τροποποιήσεις του μέχρι σήμερα (Αρμοδιότητες Οικονομικής 

Επιτροπής ) 

2) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 61803/17-08-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης 

Απορριμμάτων και Πρασίνου 

3) Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 92491/15-12-2021 με τον Ανάδοχο «ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ» που 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ:21SYMV009755192 2021-12-15 

4) Το άρθρο 132 παραγρ. β, και ββ) του νόμου 4412/16 περί τροποποιήσεων των συμβάσεων κατά 

τη διάρκειά τους, που έχει ως εξής: «β)για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον 
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αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, και 

ββ): θα συνεπάγονταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα 

αρχή. Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας 

της αρχικής σύμβασης, ομοίως και στην περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των 

τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής 

σύμβασης». 

Σας παρακαλούμε να αποφασίσετε για την τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης που 

προκύπτει από την ανάγκη συντήρησης και επισκευής μηχανήματος έργου το οποίο αποκτήθηκε μετά 

τη σύνταξη της με αριθμό 175/21 μελέτης καθώς και μεταγενέστερα της με αριθμό 92491/15-12- 

2021 με τον Ανάδοχο «ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ» που αναρτήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ:21SYMV009755192 2021-12-15» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

              Η Οικονομική Επιτροπή 

        Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,   

            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

 Εγκρίνει την τροποποίηση της  σύμβασης «Συντήρηση και επισκευή ελαστιχοφόρων φορτωτών» λόγω 

της ανάγκης συντήρησης και επισκευής μηχανήματος έργου το οποίο αποκτήθηκε μετά   τη σύνταξη της με 

αριθμό 175/21 μελέτης καθώς και μεταγενέστερα της με αριθμό 92491/15-12- 2021 με τον Ανάδοχο 

«ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ». 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                                   Τα Μέλη 

                Αλεβίζου Α.,  Τσιμόγιαννης Α.,         

Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ., 

    ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                         Βέργος Ι.              
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