
 

 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.  2ης Τακτικής Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  012/2023 

Αριθμ. Πρωτ.: 9227/06.02.2023    ΘΕΜΑ 

Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών για μετάθεση του 
χρόνου παράδοσης και έγκριση αιτήματος επικαιροποίησης συμβατικού εξοπλισμού, που 
αφορά την  «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της πράξης “Βελτίωση – 
Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού στο Δήμο Ιλίου” (υποέργο 1)» 

Σήμερα την 3η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ 

συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7113/30.01.2023 πρόσκληση του Προέδρου 

κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με 

αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 03.02.2023 και 

πραγματοποιήθηκε «Διά Περιφοράς» και συγκεκριμένα μέσω email ή τηλεφώνου, με ώρα έναρξης στις 

11.00 π.μ. και ώρα λήξης στις 12.00 μ..μ., σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                          

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΓΚΟΓΚΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΔΑ: 9Ψ93ΩΕΒ-73Υ



 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν 

παρόντα 40, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 

 

******************* 

Ο Προ εδρος του Δημοτικου  Συμβουλι ου κ. Χαραλαμπο πουλος Ιωα ννης εισα γει στο Συμβου λιο για 

συζη τηση το 3ο θε μα της ημερη σιας δια ταξης που αφορα  την έγκριση παράτασης της οριζόμενης 

προθεσμίας σύμβασης προμηθειών για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και έγκριση αιτήματος 

επικαιροποίησης συμβατικού εξοπλισμού, που αφορά την  «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της 

πράξης “Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού στο Δήμο Ιλίου” (υποέργο 1)». 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 6999/30.01.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του ν. 5013/23 άρθρο 31 ΦΕΚ 12/Α/19-01-2023, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση 

κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις,  

• Τα οριζόμενα στα άρθρα 201 έως και 209 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα 

οριζόμενα στις αντίστοιχες διακηρύξεις, 

• Το ότι έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2023 οι κωδικοί  

πίστωσης, 

• Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της 

προμήθειας για το Δήμο, 

• Τα υπ. αριθ. πρωτ. 4500/20-01-2023 και 6023/26-01-2023  αιτήματα του αναδόχου «COSMOS 

BUSINESS SOLUTIONS ΑΕΒΕ» περί επικαιροποίησης συμβατικού εξοπλισμού, 

• Τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων, για την 

χορήγηση της παράτασης και την επικαιροποίηση του συμβατικού εξοπλισμού, 

• Τη βεβαίωση περί συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού από το Αυτοτελές 

τμήμα τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών 

• Το υπ. αριθ. πρωτ.72297/03-10-2022 συμφωνητικό με ΚΗΜΔΗΣ 22SYMV011349428 με την εταιρεία 

«COSMOS BUSINESS SOLUTIONS ΑΕΒΕ» και ημερομηνία λήξης την 03-02-2023 

• Το υπ. αριθ. πρωτ. 5923/25-01-2023 αίτημα του αναδόχου «COSMOS BUSINESS SOLUTIONS ΑΕΒΕ» 

περί μετάθεσης χρόνου παράδοσης για λόγους ανωτέρας βίας έως στις 03-04-2023. 

Με την υπ. αριθ. πρωτ. 6301/26-01-23 έγγραφο περί συμμόρφωσης με τις τεχνικές 

προδιαγραφές του εξοπλισμού από το Αυτοτελές τμήμα τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, 

βεβαιώνεται ότι: το μοντέλο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή «Dell Optiplex 3000» καλύπτει τις τεχνικές 

προδιαγραφές που είχαν τεθεί στη διακήρυξη του διαγωνισμού και δύναται εξίσου να ανταποκριθεί 

πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας.   

Επίσης η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων αναφέρει αναλυτικά:  
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Στο Ίλιον σήμερα, την 26η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη, συνήλθε η επιτροπής 

παρακολούθησης και παραλαβή της Δημοσίας σύμβασης προμηθειών, με βάση το Ν. 4412/2016 η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 044/12238/17-02-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

προκειμένου να εξετάσει το αίτημα επικαιροποίησης συμβατικού εξοπλισμού από τον ανάδοχο της 

σύμβασης. Στην συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες οι: Γκιάστας Βασίλειος, ΤΕ Πληροφορικής 

Αλεξόπουλος Γεώργιος, ΠΕ Φυσικής Αγωγής Λαμπροπούλου Ευφροσύνη, ΠΕ Διοικητικού.   

Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη:  1. τη με αριθμό 044/12238/17-

02-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΨΧ4ΩΕΒ-8ΜΔ) η οποία αφορά στην έγκριση 

τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, συγκρότησης επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών και επιτροπής παρακολούθησης 

και παραλαβής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων 2. τη με αριθμό 13144/21-02-

2022 Διακήρυξη του Δημάρχου (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 155862, αριθμός ΚΗΜΔΣ: ΑΔΑΜ 

22PROC010095791/2022-02-22), 3.την με α.α. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 270213/10-03-2022 Προσφορά 

της εταιρείας: «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 4.την με αρ.πρωτ. Δήμου Ιλίου 18781/14-03-

2022 Έντυπη Προσφορά της εταιρείας: «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  5. τη με αριθμό 

297/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμ. πρωτ. 63938/31-08-2022 αναρτημένη στο 

ΚΗΜΗΔΣ: 22AWRD011173355 καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 9ΘΩ9ΩΕΒ-ΔΕΚ, περί ανάδειξης της εταιρείας 

«COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  ως αναδόχου 6. την με αριθμό πρωτοκόλλου: 72297/03-10-

2022 σύμβαση  (αρ. ΚΗΜΔΣ: 22SYMV011349428) 7.Το email της εταιρείας με την επωνυμία με δ.τ. 

«COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» με θέμα: «Επικαιροποίηση εξοπλισμού» που έλαβε αριθμό 

πρωτοκόλλου: 4500/20-01-2023 8.Το email της εταιρείας με την επωνυμία με δ.τ. «COSMOS COMPUTERS 

Α.Ε.Β.Ε.» με θέμα: «Επιστολή παράτασης» που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 5923/25-01-2023 9. Tο email 

της εταιρείας με την επωνυμία με δ.τ. «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» με θέμα: «Επικαιροποίηση 

εξοπλισμού» που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 6023/26-01-2023   εξέτασε: 

α) το αίτημα σύμφωνα με το οποίο ζητείται να επικαιροποιηθεί το μοντέλο του Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή που είναι προς παράδοση και  

 β) το αίτημα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης.  

➢ Σύμφωνα με την βεβαίωση από την κατασκευάστρια εταιρεία Dell, το μοντέλο «Dell OptiPlex 

3090 Tower» καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με το νέο «Dell OptiPlex 3000».   

➢ Το μοντέλο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή «Dell OptiPlex 3000» που προτείνεται προς παράδοση 

καλύπτει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές που είχαν τεθεί στην διακήρυξη του διαγωνισμού.  

➢ Δεν θα υπάρχει καμία τροποποίηση στην συμβατική αξία και στους όρους της σύμβασης. 

➢ Η ανάδοχος εταιρεία με την επωνυμία με δ.τ. «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», επικαλείται λόγους 

ανωτέρας βίας, λόγω αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού στο τεχνικό της τμήμα και αιτείται 

μετάθεση του χρόνου παράδοσης (σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση γ) του άρθρου 132 
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του ν. 4412/2016).  

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προτείνει: 

α) να γίνει αποδεκτό το αίτημα του αναδόχου για επικαιροποίηση του συμβατικού εξοπλισμού και 

να εγκριθεί η εγκατάστασή του στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 

προβλέπονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού και β) να εγκριθεί η παράταση του χρόνου παράδοσης 

 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε για: 

1) Την επικαιροποίηση του συμβατικού εξοπλισμού και την εγκατάστασή του στα σχολεία 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

2) Να εγκριθεί η παράταση της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης  και του χρόνου παράδοσης του 

συμβατικού εξοπλισμού έως στις 03.04.2023, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) Δεν θα 

υπάρξουν κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσών των συμφωνητικών, β) Η παράταση θα 

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

παράταση δεν θα αντίκεινται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης τους.»  

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

     ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  

                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

1. Την επικαιροποίηση του συμβατικού εξοπλισμού και την εγκατάστασή του στα σχολεία 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

2. Την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις 

ανάγκες της πράξης “Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού στο Δήμο Ιλίου” 

(υποέργο 1)» και του χρόνου παράδοσης του συμβατικού εξοπλισμού έως στις 03.04.2023, στο 

μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:  

α) Δεν θα υπάρξουν κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσών των συμφωνητικών, 

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

σύμβασης και 

 γ) Η παράταση δεν θα αντίκεινται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης 

τους 

Στην παρούσα απόφαση απέχουν της ψηφοφορίας οι κ.κ. Κουτσιανάς Π. & Χρόνης Γ. Δ.Σ. της 

Δημοτικής Παράταξης «Ασυμβίβαστο Ίλιον» και οι κ.κ. Κουκουβίνος Δημήτριος, Αλεβίζου Ανδριάνα, 

Γκόγκος Κωνσταντίνος, Δρακόπουλος Νικόλαος & Μηλιώνη Παναγιώτα Ανεξάρτητοι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι.  

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

   

              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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