
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    48η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                     την 29.09.2022 

                 (Αριθμ. πρωτ. 71640/29.09.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 29η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 70098/23.09.2022 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 23.09.2022 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. 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 –335– 

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

7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης που αφορά 

στην «Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και 

Πρασίνου», ως προς τις ομάδες Α΄ - Β΄- Γ΄ Κ.Μ. 05/21. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 70182/23.09.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

« Λαμβάνοντας υπόψιν: 

• Τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει,  

• Τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 201 του Ν.4412/16, όπως ισχύει, 

• Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, 

• Την υπ. αριθ. 040/2021 Α. Δ.Σ. περί αποδοχή όρων για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου, 

• Την υπ. αριθ. πρωτ.  25862/16-04-2021 έγκριση επενδυτικού δανείου, 
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• Τους όρους της με αριθ. πρωτ. 54553/27-07-2021 διακήρυξης, 

• Τη σπουδαιότητα της προμήθειας για τον Δήμο,  

• Τη με αριθ. πρωτ. 24542/04-04-2022 Σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ 21SYMV010318211 2022-04-04, 

• Το αίτημα του προμηθευτή «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 

δ.τ. «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», με αριθ. πρωτ. 67789/15-09-2022 περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης,   

• Την από 23/09/2022 εισήγηση του Γνωμοδοτικού Οργάνου για μετάθεση του χρόνου παράδοσης, 

 

  Παρακαλούμε, όπως εγκρίνετε την μετάθεση του χρόνου παράδοσης για την «Προμήθεια οχημάτων για την 

ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου», ως προς τις 

ομάδες Α΄ - Β΄- Γ΄, εξαιτίας της πανδημία COVID 19, και ελλείψεως εξαρτημάτων και αναλυτικότερα:  

    ……. Με την παρούσα, σύμφωνα με το Άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον 

Ν.4782/2021 (άρθρο 104), όπως ισχύει σήμερα, και σύμφωνα με την πρόσφατη οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αρ. 

πρωτ.2040/13-04-2022) με Θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην 

εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών 

του COVID-19», και ειδικότερα το άρθρο 1.Δ., αιτούμαστε τη μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης των ειδών 

των ομάδων Α’, Β’ και Γ’ κατά τρεις (3) μήνες, συνεπεία λόγων 

   ανωτέρας βίας που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των εν λόγω ειδών.  

   Όπως γνωρίζετε, όλες οι χώρες σε πανευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, έχουν πληγεί σημαντικά από την 

πανδημία COVID-19, με συνέπεια την λήψη συνεχόμενων μέτρων για το περιορισμό της διασποράς, που 

ανάμεσα σε άλλα αφορούν μείωση της δυναμικότητας των εργοστασίων παραγωγής, με εφαρμογή πρόσθετων 

κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε αυτά. Σε συνδυασμό δε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και 

την ενεργειακή κρίση που έχει προκύψει προσφάτως, έχει προκληθεί τεράστιο πρόβλημα στην εφοδιαστική 

αλυσίδα σε όλα τα είδη, και κατά συνέπεια στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων.  

   Επομένως, υπάρχουν αλυσιδωτές καθυστερήσεις στις παραδόσεις των προϊόντων αλλά κυρίως και των πρώτων 

υλών που χρειάζονται για να παραχθούν αυτά. Συνεπώς, πλέον, η πρόβλεψη για οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα 

παραδόσεων και άρα παραγωγής προϊόντων καθίσταται σχεδόν αδύνατη.  

   Στα εργοστάσια αυτά συμπεριλαμβάνονται το «SCANIA CV AB», το οποίο μέσω του επίσημου εισαγωγέα 

στην Ελλάδα «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ» μας προμηθεύει τα δύο πλαίσια: 1) SCANIA P410 B6X4 NZ 

( Α1: Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 26τν) και 2) SCANIA P 280 B4X2 NZ (Γ: Υδροφόρα - πλυστικό 

όχημα χωρητικότητας 10.000 λίτρων νερού), καθώς επίσης και το εργοστάσιο «Mitsubishi Fuso Truck 

Europe» το οποίο μέσω του επίσημου διανομέα και εισαγωγέα στην Ελλάδα «Mercedes-Benz 

Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.», μας προμηθεύει τα δύο πλαίσια Fuso Canter 3C15 ( A2: Ανατρεπόμενο φορτηγό 

μικτού φορτίου 3,5τν, B: Φορτηγό μικτού φορτίου 3,5τν με ανυψωτική πλατφόρμα).  

  Για τους ανωτέρω λόγους,  

  αιτούμαστε  

  να μετατεθεί ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων των εξής ομάδων:  
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 - ΟΜΑΔΑ Α’: Α1: Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 26τν,  

 Α2: Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 3,5τν,  

 - ΟΜΑΔΑ Β’: Φορτηγό μικτού φορτίου 3,5τν με ανυψωτική πλατφόρμα  

 - ΟΜΑΔΑ Γ’: Υδροφόρα - πλυστικό όχημα χωρητικότητας 10.000 λίτρων νερού  

 έως και την 01/01/2023.  

 Σημειώνουμε ότι το πλυστικό όχημα υψηλής πίεσης της Ομάδας Δ’ θα παραδοθεί εμπροθέσμως κατά το συμβατικό 

χρόνο παράδοσης, ήτοι έως την 01/10/2022.  

 Σε κάθε περίπτωση δεσμευόμαστε ότι θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μην 

εξαντλήσουμε το ανωτέρω χρονικό διάστημα που ευελπιστούμε να μας χορηγήσετε, και να σας παραδώσουμε τον 

εξοπλισμό το συντομότερο δυνατό, γνωρίζοντας το πολυσήμαντο καθημερινό έργο που εκτελεί ο Δήμος σας.  

 Ζητούμε την κατανόησή σας για τις πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούν, παραμένοντας στην διάθεσή σας για 

κάθε επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε. 

 

ΚΜ 05/21 «Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης 

Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου με ανάδοχο την εταιρεία με την επωνυμία 

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Α. 

ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», με αριθμό πρωτ. συμφωνητικού 24542/04-04-2022 (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 

21SYMV010318211) & διάρκεια ισχύος της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση του 

σχετικού συμφωνητικού στου Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ήτοι 04-10-2022), της με αριθ. πρωτ. 54553/27-07-21 

διακήρυξης. 

 
στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι: 

α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης υπέρβαση του ποσού του 

συμφωνητικού, 

β) Η μετάθεση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης, 

γ) Η μετάθεση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά το χρόνο χορήγησής της.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και  έπειτα από διαλογική συζήτηση, 

            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εγκρίνει τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης για την «Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση 

του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου», ως προς τις ομάδες 

Α΄ - Β΄- Γ΄, έως και την 30.11.2022 για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται και στο 

μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι: 

α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης υπέρβαση του ποσού του 

συμφωνητικού, 
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β) Η μετάθεση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής 

σύμβασης, 

γ) Η μετάθεση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά το χρόνο χορήγησής της. 

 

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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