
                     Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 56957/29.12.2017 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 33ης Έκτακτης Συνεδρίασης 

         του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  425/2017                                                              ΘΕΜΑ 

Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως 

προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας 

«Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση 

οργάνων παιδικών χαρών» 

Σήμερα την 29η  Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Έκτακτη  Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο 

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 56928/29.12.2017 πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και 

επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  29.12.2017. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη                                                      

    Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 

ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ 

ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ,   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, 

ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Ουδείς 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος 

 κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση 

του θέματος της ημερήσιας διάταξης 

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο 

για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την παράταση της οριζόμενης υπό της 

συμβάσεως προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική 

συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών». 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 56717/28.12.2017 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Λαμβάνοντας υπόψη: 

 Το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου, 

σύμφωνα με το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν 

το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή 

άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του. 

 Το με αρ. πρωτ. 56446/22-12-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, υπηρεσία 

αρμόδια για την επίβλεψη της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική 

συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών»,  περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας 

εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο «προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση 

οργάνων παιδικών χαρών», κατά τρείς ήμισυ (3,5) μήνες ήτοι μέχρι 15/4/2018, που έχει ως 

κατωτέρω: 

«Σας διαβιβάζουμε  

 την αίτηση του Ανάδοχου της σύμβασης του θέματος με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών. 

Αφού λάβετε υπόψη : 

 Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ».  

 Του N.  3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) 

 Το Ν. 4412/2016 «(ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-

206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

 Το με αρ. πρωτοκ. 22926/26-05-2017 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της 

αναδόχου επιχείρησης «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ»  για την υλοποίηση της σύμβασης «Προμήθεια 

ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών» με λήξη στις 

31/12/2017. 
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Και επειδή : 

 Η υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, κατόπιν 

προφορικής ή έγγραφης εντολής της Υπηρεσίας, ολοκληρώθηκε εντός της 

προαναφερθείσας προθεσμίας χωρίς καθυστερήσεις. 

 Η σύμβαση εξελίσσεται ομαλά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.  

 Η εν λόγω παράταση θα επιτρέψει την  υλοποίηση ειδικά της εργασίας «Τακτική επίσκεψη 

και εργασίες ελέγχου - συντήρησης – επισκευής των παιδικών χαρών» για τις ημέρες που 

υπολείπονται έως την εξάντληση του οικονομικού και συμβατικού υπόλοιπου που 

παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή. 

 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την  έγκριση της 

παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης του θέματος ήτοι, συνολικά παράταση 

κατά τρεις ήμισυ  (3,5) μήνες, με νέα προθεσμία περαίωσης την  15η Απριλίου 2018. 

Παρακαλούμε, όπως αποφασίσετε την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της 

σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών 

χαρών» κατά τρεις ήμισυ  (3,5) μήνες ήτοι, νέα προθεσμία περαίωσης την  15η  Απριλίου 2018.»  

Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

         ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  

           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του 

Ν. 3852/2010. 

2. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο:  «Προμήθεια 

ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών», κατά τρείς ήμισυ (3,5) 

μήνες ήτοι μέχρι 15/4/2018, ως ανωτέρω αναφέρεται. 

   

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

                

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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