
  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 20441/01-04-2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 9

ης
 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

Αριθ.  Απόφασης  151/2014                                                      ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 2
ης

 παράτασης 

προθεσµίας εκτέλεσης της εργασίας: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
  

Σήµερα στις 27 Μαρτίου 2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την 

υπ’ αριθµ. 18873/21-03-2014 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου ∆ηµητρίου που 

δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ∆ήµαρχο και σε 

όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  21-03-2014.     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,  ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ,  ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΤΣΙΤΣΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΛΑΧΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ 

ΕΛΕΝΗ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

       

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

∆.Σ.: ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ,  ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 

 

Ο ∆.Σ. κ. Φεγγερός Β. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 9
ου

 θέµατος της ηµερήσιας διατάξεως. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος 

 κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας 

διάταξης µε πρότασή του και σύµφωνα µε το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη οµόφωνα, 

ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 4
ο
 θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που αφορά την «Λήψη 

απόφασης για τη χορήγηση 2
ης

 παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης της εργασίας: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» λόγω του επείγοντος του θέµατος, το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

 

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

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο 

για συζήτηση το 4
ο
 θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για τη 

χορήγηση 2
ης

 παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης της εργασίας: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. 

Αφού θέτει υπόψιν το υπ’ αριθµ. 19393/26-03-2014 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

  «Ηµεροµηνία υπογραφής σύµβασης: 24 / 04 / 2012 

Ποσό σύµβασης:  42.412,50 € 

Φ.Π.Α. 23 %:     9.754,88 € 

Σύνολο µε Φ.Π.Α.:  52.167,38 € 

Στην Εταιρεία µε την επωνυµία «∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» έχει ανατεθεί η 

εργασία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» µε καταληκτική 

ηµεροµηνία ολοκλήρωσης την 28/12/2013. 

Με την 19/12/2013 και υπ’ αριθµ. 431 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ελήφθη 

απόφαση για πρώτη παράταση διάρκειας 3 µηνών, ήτοι έως 28/03/2014. 

Με την από 19/03/2014 και υπ’ αριθµ. 18172 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, αιτείται νέα 

επί πλέον παράταση 3 µηνών, ήτοι έως 28/06/2014.  

Επειδή το αντικείµενο του έργου, δεν ήταν µέχρι στιγµής επαρκές για την κάλυψη του 

ποσού της σύµβασης, καθώς οι καθαρισµοί και οι αποφράξεις δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν 

και τα µέχρι σήµερα αιτήµατα των δηµοτών που πραγµατοποιήθηκαν, έχουν καλύψει το 80% 

περίπου της συµβατικής δαπάνης. 

Επειδή το πιο πάνω έργο δεν έχει ολοκληρωθεί και εποµένως πρέπει να χορηγηθεί στην 

ανάδοχο τρίµηνη προθεσµία, χρονικό διάστηµα στο οποίο προβλέπεται να παρουσιαστούν 

αντίστοιχα αιτήµατα δηµοτών, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην ανάδοχο να ολοκληρώσει την 

πιο πάνω εργασία.  

Αιτούµαστε τη χορήγηση επί πλέον παράτασης κατά 3 µήνες. 

Παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

                                                ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω  

                                                    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει την 2
η
 παράταση προθεσµίας εκτέλεσης της εργασίας: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, συνολικά παράταση κατά τρεις (3) µήνες δηλαδή 

έως την 28/06/2014, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

      

 

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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