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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    53η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                       την 10.11.2022 

             (Αριθ. πρωτ.: 82793/10.11.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 10η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 

π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 81343/04.11.2022 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 

04.11.2022 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. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ           Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                  «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.          «      « 

5. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                             «      « 

6. 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. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.             «      « 

               ΑΠΟΦΑΣΗ –396– 

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

 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης 

υπηρεσιών που αφορά τις : «Έκτακτες απολυμάνσεις κτιρίων του Δήμου για την αντιμετώπιση 

του κορονοϊού». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 81304/04.11.2022 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

« Έχοντας υπόψη: 

• Τα οριζόμενα στα άρθρα 201 έως 209 και 217  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 2022 οι 

κωδικοί, και θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση στους αντίστοιχους κωδικούς για το έτος 2023, 

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

υπηρεσίας για το Δήμο, 
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• Το υπ. αριθ. πρωτ. 80774/03-11-22 αίτημα της εταιρείας «Ν. Καλαντρανάκης – Χ. Μαρτίνος Ο.Ε.» 

περί χορήγησης παράτασης της σύμβασης, 

• Την σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων 

προμηθειών και παραλαβής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2022, 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας μέχρι  στις 30/04/2023  ή έως της 

εξάντλησης των ποσοτήτων, διότι η παροχή  τους κρίνεται απαραίτητη καθόσον προβλέπονται 

απολυμάνσεις σε σχολεία, σε κτίρια και χώρους όλων των Υπηρεσιών του Δήμου. Χωρίς όμως η παράταση  

να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης και όχι πέραν της 30/04/2023. 

   

ΚΜ 169/21 - «Έκτακτες απολυμάνσεις κτιρίων του Δήμου για την αντιμετώπιση του 

κορονοϊού» με την επιχείρηση «Ν. Καλαντρανάκης – Χ. Μαρτίνος Ο.Ε»,  Συμφωνητικό με αριθμό 

πρωτοκόλλου 84803/18-11-2021, ΚΗΜΔΗΣ: 21SYMV009564790 και λήξη σύμβασης 17/11/2022, 

ημερομηνία νέας λήξης όχι πέραν της 30/04/2023. 

 

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι: 

α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού, 

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 

                                                    Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,   

            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας μέχρι  τις 30/04/2023  ή έως της εξάντλησης των 

ποσοτήτων, διότι η παροχή  τους κρίνεται απαραίτητη καθόσον προβλέπονται απολυμάνσεις σε σχολεία, σε 

κτίρια και χώρους όλων των Υπηρεσιών του Δήμου. Χωρίς όμως η παράταση  να υπερβαίνει το χρονικό όριο 

ισχύος της αρχικής σύμβασης και όχι πέραν της 30/04/2023. 

   

ΚΜ 169/21 - «Έκτακτες απολυμάνσεις κτιρίων του Δήμου για την αντιμετώπιση του 

κορονοϊού» με την επιχείρηση «Ν. Καλαντρανάκης – Χ. Μαρτίνος Ο.Ε»,  Συμφωνητικό με αριθμό 

πρωτοκόλλου 84803/18-11-2021, ΚΗΜΔΗΣ: 21SYMV009564790 και λήξη σύμβασης 17/11/2022, 

ημερομηνία νέας λήξης όχι πέραν της 30/04/2023. 

 

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι: 

α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού, 
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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. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                     Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α.,  

                     Μαρκόπουλος Φ.,  Βέργος Ι.,  

     ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                           Μυγδάλη Σ.,   Γαλούνης Δ.  
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