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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 16ης Τακτικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ.  Απόφασης 260/2010
                                                          ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση συμφωνητικών που
αφορούν την εργασία «Καθαρισμός – Αποψίλωση
κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου»

Σήμερα στις 8 Ιουλίου ημέρα Πέμπτη, το έτος 2010 και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα
από την υπ’ αριθμ. 32218/02-07-2010 πρόσκληση του Προέδρου κ. Μπατσή Χρήστου που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  02-07-2010

 Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τριάντα  τρία (33) Μέλη.

                                               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.:ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ,
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ,
ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΝΤΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Σ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Σ, ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ.

Οι Δ.Σ.  κ.κ.  Τζανάκης Ι.  &  Σταματόπουλος Γ.  απεχώρησαν πριν την έναρξη συζητήσεως των
θεμάτων εντός και εκτός της ημερήσιας διατάξεως
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Μπατσής Χρήστος
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπατσής Χρήστος εισάγει στο Συμβούλιο για
συζήτηση το 3ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για την τροποποίηση
συμφωνητικών που αφορούν την εργασία «Καθαρισμός – Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και
οικοπέδων του Δήμου»

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 32796/6-7-2010 σχετικό έγγραφο της
Οικονομικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Λαμβάνοντας υπόψη :
α) Την υπ’ αριθμ. 66/11-2-2010 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής για την έγκριση πίστωσης
για τις «Εργασίες   Aποψίλωσης  και Καθαρισμού   κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων του
Δήμου»,
β) Τη με αριθμό 137/18-3-2010 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής για την έγκριση πρακτικού
δημοπρασίας του διαγωνισμού για τις «Εργασίες Aποψίλωσης και Καθαρισμού κοινοχρήστων
χώρων και οικοπέδων του Δήμου», κατά την οποία αποφασίστηκε η ανάθεση των εργασιών του
θέματος στην εταιρεία με την επωνυμία “ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ”,
γ) Την με αρ. πρωτ. 19.349/3-4-2007 Εγκύκλιο αρ.29/2007 του Υπουργείου Εσωτερικών,
δ) Το Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.» και
ιδιαίτερα του άρθρου 41  παρ. 3, περί τροποποίησης προϋπολογισμού και αύξηση του συνολικού
ποσού της σύμβασης έως και κατά 50%,
ε) Το με αρ. πρωτ. 32090/ 2-7-2010 έγγραφο της Υπηρεσίας Μηχανολογικού και Καθαριότητας,
σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει  να αυξηθεί η συμβατική ποσότητα του έργου δηλαδή τα 120
στρέμματα κατά 50% (δηλαδή 60 στρέμματα),
στ) Τη από 4/7/2010 υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας με την επωνυμία “ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
του ΙΩΑΝΝΗ”, η οποία ήταν και ο μειοδότης του διαγωνισμού για τις «Εργασίες Aποψίλωσης και
Καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου», με την οποία αποδέχεται να
προχωρήσει στην συμπληρωματική εργασία των 60 επιπλέον στρεμμάτων με τις ίδιες προδιαγραφές
και στην ίδια τιμή που προκύπτουν από την υπ’ αρ. 18851/22-4-2010 σύμβαση μεταξύ του
Δημάρχου Ιλίου κου Ζενέτου και της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του
ΙΩΑΝΝΗ»
ζ) τη σπουδαιότητα της εργασίας του θέματος για το Δήμο, καθώς και την ανάγκη εκτέλεσής της για
κάλυψη των αντίστοιχων σημαντικότατων αναγκών του Δήμου και των Υπηρεσιών του,
παρακαλούμε όπως αποφασίσετε την αύξηση της συμβατικής ποσότητας της υπ’ αρ. 18851/22-4-
2010 σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Ιλίου κου Ζενέτου και της εταιρείας με την επωνυμία
«ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ» κατά 50%.»

 προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αύξηση της συμβατικής ποσότητας της υπ’ αριθ. 18851/22-4-2010 σύμβασης μεταξύ
του Δημάρχου Ιλίου κου Ζενέτου και της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του
ΙΩΑΝΝΗ» κατά 50%, για την εργασία «Καθαρισμός – Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και
οικοπέδων του Δήμου»



3

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


