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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    56η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                     την 28.11.2022 

                 (Αριθμ. πρωτ.: 87547/28.11.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 28η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 09:00 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 86865/24.11.2022 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 24.11.2022 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. 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 –417 –  

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

1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη συναίνεση για εκχώρηση των απαιτήσεων της  

εταιρείας « Cosmos Business Systems AEBE»   για την καταβολή του συμβατικού οικονομικού 

τιμήματος όπως αυτό απορρέει από τις υπ’ αρ 51605/11-7-2022 & 72297/3-10-2022 συμβάσεις της 

εταιρείας  με τον Δήμο Ιλίου.  

 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 86118/22.11.2022 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του νόμου Ν.3852/2010, άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
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της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» περί αρμοδιοτήτων της 

Οικονομικής Επιτροπής όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 

και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20) 

• Τους όρους των  με αρ πρωτ. 87258/29-11-2021 & 13144/21-2-2022 επαναδιακύρηξης και 

διακήρυξης αντίστοιχα. 

• Τις με υπ’ αρ  πρωτ. 51605/11-7-22 (60.143,72€) & 72297/3-10-2022 (87.849,04€)  

συμβάσεις του Δήμου Ιλίου  με την εταιρεία με την επωνυμία «COSMOS BUSINESS 

SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», αναρτημένες στο 

ΚΗΜΔΗΣ (22SYMV010900896 & 22SYMVO11349428) 

• Tα υπ’ αρ πρωτ 76698/19-10-2022 αιτήματα της εταιρείας 

• Tο υπ’ αρ πρωτ 826185/10-11-2022 έγγραφο του δικηγόρου του Δήμου Ιλίου.  

 

παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά για την λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη 

συναίνεσης  εκχώρησης των  απαιτήσεων της εταιρείας « Cosmos Business Systems 

AEBE» σχετικά με την καταβολή του συμβατικού οικονομικού τιμήματος  ως εξής: 

 

Η  εταιρεία «Cosmos Business Systems AEBE»  δυνάμει των ανωτέρω σχετικών συμβάσεων με τον 

Δήμο Ιλίου, που αφορούν σε «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση του εκπαιδευτικού 

εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου» κατέθεσε  στις 

18/10/2022 τα ανωτέρω αιτήματα βάσει των οποίων και για λόγους χρηματικής διευκόλυνσης, ζητά 

τη συναίνεση του Δήμου Ιλίου για εκχώρηση του συνολικού  οικονομικού  τιμήματος που απορρέει 

από τις εν λόγω συμβάσεις, προς Τράπεζα ή Χρηματοδοτικό οργανισμό (Factoring 100% 

θυγατρικής Τράπεζας) της επιλογής της που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

 

Σύμφωνα με  το υπ’ αρ πρωτ  82618/10-11-2022 έγγραφο του Δικηγόρου του Δήμου Ιλίου , 

εφόσον ο εκδοχέας υπεισέρχεται μόνο στα δικαιώματα του αναδόχου, που αφορά μόνο το 

δικαίωμα είσπραξης του συμβατικού τιμήματος και σε καμία περίπτωση τη μεταβίβαση της ενοχικής 

σχέσης ή την υποκατάσταση του αναδόχου για τα οποία προβλέπονται διαφορετικοί όροι, ο Δήμος 

Ιλίου νόμιμα και βάσιμα δύναται να χορηγήσει την έγγραφη συναίνεση του ως προς την εκχώρηση 

του συνολικού οικονομικού τιμήματος που απορρέει από τις με αρ πρωτ. 51605/11-7-2022 και 

72297/3-10-2022 συμβάσεις, προς τράπεζα ή  Χρηματοδοτικό οργανισμό  (Factoring 100% 

θυγατρικής Τράπεζας) της επιλογής του αναδόχου, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, κάνοντας 
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δεκτό το υποβαλλόμενο αίτημα.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως : 

αποφασίσετε τη χορήγηση  ή μη της συναίνεσης προς την εταιρεία «Cosmos Business Systems 

AEBE»  για  την εκχώρηση του συνολικού οικονομικού τιμήματος που απορρέει από τις με αρ πρωτ. 

51605/11-7-2022 και 72297/3-10-2022 συμβάσεις, προς τράπεζα ή  Χρηματοδοτικό οργανισμό  

(Factoring 100% θυγατρικής Τράπεζας) της επιλογής της , που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. » 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

               Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Συναίνει στη χορήγηση της συναίνεσης προς την εταιρεία «Cosmos Business Systems AEBE»  για  

την εκχώρηση του συνολικού οικονομικού τιμήματος που απορρέει από τις με αρ πρωτ. 51605/11-

7-2022 και 72297/3-10-2022 συμβάσεις, προς τράπεζα ή  Χρηματοδοτικό οργανισμό  (Factoring 

100% θυγατρικής Τράπεζας) της επιλογής της , που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

 

 

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                                                                 Γαλούνης Δ.  

ΑΔΑ: 6ΥΑΒΩΕΒ-ΑΝΤ


		2022-11-28T12:54:07+0200
	Athens




