
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    62η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                     την 29.12.2022 

              (Αριθ πρωτ.:  96283/29.12.2022) 

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

ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 95130/23.12.2022 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 23.12.2022 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 –485– 

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

14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προθεσμίας  

       εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   

ΙΛΙΟΥ». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 94358/22.12.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης    

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

    «Σας στέλνουμε την υπ΄ αριθμ. 88882/02.12.2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας 

VASARTIS SA, με έδρα γραφείων επί της οδού ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 122 & ΓΛΑΥΚΗΣ, με έδρα το 

Χαλάνδρι Αττικής, αναδόχου του παραπάνω έργου, με την οποία ζητά τη χορήγηση παράτασης 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, για την ολοκλήρωση – εκτέλεση των συμβατικών εργασιών 
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που δεν ολοκληρώθηκαν. Η σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 02 / 08 / 2022 και ο 

χρόνος περαίωσης ήταν πέντε (5) ημερολογιακοί μήνες (λήξη στις 02 / 01 / 2023). 

Η χορήγηση της παράτασης εργασιών απαιτείται λόγω 

α.) Καθυστέρηση ενάρξεως εργασιών λόγω κατάληψης τμήματος της πλατείας από τα 

περιμετρικά τραπεζοκαθίσματα. 

β.) Κατόπιν της απομάκρυνσης όλων των τραπεζοκαθισμάτων και παρελκομένων αυτών, η 

Υπηρεσία πρότεινε την περίφραξη περιμετρικά της πλατείας για την εύρυθμη και ομαλή εκτέλεση 

των εργασιών και την πρόληψη με αυτό τον τρόπο τυχόν ατυχημάτων. 

γ.) Σύμφωνα με την μελέτη ΟΙΚ 05/2020 τα άρθρα τιμολογίου (14-15 και 16), που αφορούν 

επένδυση επιφανειών με χαλαζιακές ψηφίδες, χρίζουν ειδικές και συγκεκριμένες συνθήκες 

υγρασίας και θερμοκρασίας για το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Έτσι παρά τις προσπάθειες του αναδόχου για την έγκαιρη εκτέλεση του έργου, που δεν 

μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά του, προέκυψαν αναπόφευκτες καθυστερήσεις και 

υπολείπονται εργασίες φυσικού αντικειμένου για την έντεχνη ολοκλήρωσή του. 

Συνεπεία αυτών η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών 

ογδόντα οκτώ (88) ημερών, δηλαδή έως και την 31 / 03 / 2023, με χρήση αναθεώρησης τιμών. 

Σας στέλνουμε την παραπάνω αίτηση και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.» 
 Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,   

            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   ΙΛΙΟΥ, ογδόντα οκτώ (88) ημερών, δηλαδή έως και την          

31/03/2023, με χρήση αναθεώρησης τιμών, για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται. 

 

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., Γαλούνης Δ. 

       ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ      
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