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  Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 49468/04-10-2011 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 21ης Τακτικής Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 
 
Αριθ.  Απόφασης 281/2011                                                          ΘΕΜΑ 

Έγκριση παρατάσεως της οριζόμενης υπό της συμβάσεως 
της προθεσμίας διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων του 
προσωπικού του Δήμου Ιλίου 
 

Σήμερα στις 29 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30  μ.μ.  το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στο 
Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 47773/23-09-2011 επιδόθηκε με αποδεικτικό 
στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  23-09-2011      

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 ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ,  ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, 
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                
              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 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
 

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

Συμβούλιο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση παρατάσεως 
της οριζόμενης υπό της συμβάσεως της προθεσμίας διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων του 
προσωπικού του Δήμου Ιλίου. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 47510/22-09-2011 σχετικό έγγραφο της 
Οικονομικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Με την 21/17-2-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανατέθηκε στις εταιρείες “ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.”, “ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ” και “ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔ. ΝΤΑΝΑΚΑ” η εργασία 
διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων του προσωπικού του Δήμου Ιλίου και υπογράφτηκαν τα υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 26598/30-5-2011, 28262/3-6-2011 και 16484/13-4-2011 αντίστοιχα συμφωνητικά. Στην 2η 
παράγραφο του προαναφερθέντος συμφωνητικού αναφέρεται ότι οι εξετάσεις θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί σε διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 Παρατηρώντας ότι ενώ η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, με υπαιτιότητα των 
υπηρεσιών του Δήμου (άδειες Καλοκαιριού, καθυστέρηση για την υπογραφή των συμφωνητικών για τις 
λοιπές ιατρικές εξετάσεις, δικαιούχοι που δεν προσήλθαν για εξέταση με δική τους βούληση, κλπ), δεν 
επαρκεί το χρονικό διάστημα για την αποπεράτωση των εξετάσεων για το σύνολο του προσωπικού με 
αποτέλεσμα να απαιτείται η παράταση της οριζόμενης υπό των συμβάσεων προθεσμίας διενέργειας των 
ιατρικών εξετάσεων. 

Σύμφωνα με: α) τις τεχνικές προδιαγραφές και του 9ου άρθρου της συγγραφής υποχρεώσεων  της με 
κωδικό Π136/2010 μελέτης του Δήμου Ιλίου όπου αναφέρεται ότι « ….. Εάν διαπιστωθεί από τον Δήμο 
Ιλίου ότι υπάρχουν δικαιούχοι που δεν προσήλθαν για εξέταση ιδία βούληση,  θα μπορεί να ζητήσει 
παράταση του χρονικού διαστήματος διενέργειας εξετάσεων από τον ανάδοχο», β) του άρθρου 40 του Π. Δ. 
28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.», και γ) τα έγγραφα των 
εταιρειών “ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.” “ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ”  και “ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔ. 
ΝΤΑΝΑΚΑ” που αφορούν την συναίνεση τους στην παράταση του χρονικού διαστήματος διενέργειας 
ιατρικών εξετάσεων έως τις 9-12-2011, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με: 
 α) την έγκριση της παρατάσεως της οριζόμενης υπό των συμβάσεων προθεσμίας διενέργειας των 
ιατρικών εξετάσεων του προσωπικού του Δήμου Ιλίου έως τις 9-12-2011.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 Εγκρίνει την παράταση της οριζόμενης υπό των συμβάσεων προθεσμίας διενέργειας των 
ιατρικών εξετάσεων του προσωπικού του Δήμου Ιλίου έως την 09-12-2011. 
 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      
 
    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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