
       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 5183/03.02.2016 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 5ης Έκτακτης Συνεδρίασης 

      του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  036/2016                                                      ΘΕΜΑ 

Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των 
υλικών για την «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες 
του Δήμου Ιλίου για την Α ομάδα: Διευθυντικό 
κάθισμα εργασίας» 

 

Σήμερα στις 3 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την υπ’ 

αριθμ. 5172/03.02.2016 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  

03.02.2016.     

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: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ,ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 

ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ,  

ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 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 των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 

 

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

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

συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης των υλικών για την «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Δήμου Ιλίου για την Α ομάδα: 

Διευθυντικό κάθισμα εργασίας». 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 4713/01.02.2016 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Λαμβάνοντας υπόψιν: 

α)το άρθρο 27 παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με το οποίο: 

Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του 

κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, να μετατίθεται.  

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία 

εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που 

συνιστούν ανωτέρα βία.  

Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται 

κυρώσεις. 

β)Το με αρ. πρωτ. 50146/4-11-2015 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της εταιρείας με 

την επωνυμία ΚΑΤ ΜΕΤΑΛ ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΙΔΗ ΟΕ σύμφωνα με το οποίο: 

   «Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε Τρεις  (3) μήνες, το πολύ, από την υπογραφή του 

συμφωνητικού. Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών (συμπεριλαμβάνεται η συναρμολόγηση των 

Διευθυντικών καθισμάτων)».  

γ)Το με αρ. πρωτ. 4406/29-1-2016 έγγραφο της εταιρείας ΚΑΤ ΜΕΤΑΛ ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΙΔΗ 

ΟΕ με το οποίο αιτείται  παράταση του χρόνου παράδοσης δέκα (10) εργάσιμων ημερών λόγω μη 

παραλαβής πρώτων υλών από το εξωτερικό.    

 δ)Το  από 1/2/2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την αναγκαιότητα της 

παράτασης της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας. 

ε) Την από 1/2/2016 γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού 

ζ) Το ότι δεν θα υπερβούμε το ποσό του με αρ. πρωτ. 50146/4-11-2015 συμφωνητικού, ούτε και 

τα ποσά των κωδικών, του προϋπολογισμού του Δήμου μας. 

η) τη σπουδαιότητα της προμήθειας  του θέματος για το Δήμο, καθώς και την ανάγκη εκτέλεσής 

της για κάλυψη των αντίστοιχων σημαντικότατων αναγκών του Δήμου και των Υπηρεσιών του. 

 

ΑΔΑ: 7ΕΖΜΩΕΒ-ΘΥ3



 3 

θ) Το ότι  οι λόγοι καθυστερήσεων, δεν οφείλονται σε άμεση υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά 

σε εξωτερικούς παράγοντες. 

παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με: 

 -- Τη μετάθεση της ημερομηνίας φόρτωσης – παράδοσης των υλικών από την 4.2.2016  στην 

18.2.2016.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Έχοντας υπόψη 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 τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών για την «Προμήθεια 

επίπλων για τις ανάγκες του Δήμου Ιλίου για την Α ομάδα: Διευθυντικό κάθισμα εργασίας» από 

την 4.2.2016  στην 18.2.2016, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

                          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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