
 
 

       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 55332/22.12.2016 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 31ης Τακτικής Συνεδρίασης 

      του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  466/2016                                                        ΘΕΜΑ 

Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως 

προθεσμίας για την «Προμήθεια γάλακτος 

εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου έτους 

2016» 

 

Σήμερα την 21η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

54481/16.12.2016 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  

16.12.2016.     

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  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

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

ΦΩΤΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, 

ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, 

ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ 

ΕΛΕΝΗ,  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Δ.Σ.: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος  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 

2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την «Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως 

προθεσμίας για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου έτους 2016», λόγω του 

επείγοντος του θέματος 

 

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

 

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

συζήτηση το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την Παράταση της οριζόμενης υπό της 

συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου έτους 

2016. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 54731/19.12.2016 σχετικό έγγραφο της 

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

«Με την 103/8087/19.02.2016 (ΑΔΑ: 6Θ0ΓΩΕΒ-Ο6Η) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ανατέθηκε 

στην εταιρεία ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-Ν.Π.Δ.Δ.- Ο.Τ.Α. η Προμήθεια γάλακτος 

εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, 

έτους 2016, και υπογράφτηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 21093/17.05.2016  συμφωνητικό για την προμήθεια 

των ειδών της 7ης Ομάδας «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου, 

περιόδου 2016». Στην 1η παράγραφο του προαναφερθέντος συμφωνητικού αναφέρεται ότι η παράδοση 

της προμήθειας θα ολοκληρωθεί έως την 31.12.2016 και στην 7η παράγραφο ορίζεται ότι: «Οι Φορείς για 

τους οποίους γίνεται η προμήθεια, διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν μονομερώς, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, την ισχύ της σύμβασης με τον προμηθευτή, για τρεις (3) το πολύ 

μήνες, ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως όχι πέραν του τριμήνου, (Πράξη VΙ τμήματος 

24/2003, Πράξη ΣΤ΄ κλιμακίου 118/2005, Πράξεις 129/2006, 14, 34, 69, και 99/2010, Απόφαση VΙ 

τμήματος 3037/2010 του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου), στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι: 

α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται 

στην διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον προμηθευτή, 

β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και 

γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της.» 

         Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τα από 15.12.2016 έγγραφη - δήλωση παράτασης της ως  άνω εταιρείας, 

2. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού και τη σπουδαιότητα της προμήθειας του θέματος 

για το Δήμο, καθώς και την ανάγκη εκτέλεσής της για κάλυψη των αντίστοιχων σημαντικότατων 
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αναγκών του Δήμου και των Υπηρεσιών του. 

3. Το ότι δεν θα υπερβούμε το ποσό του με αρ. πρωτ. 21093/17.05.2016   συμφωνητικού, ούτε και τα 

ποσά των κωδικών, του προϋπολογισμού του Δήμου μας, 

4. Το ότι έχουν προβλεφθεί στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου μας  για το οικονομικό έτος 

2017 οι ανάλογοι κωδικοί και είναι σε εξέλιξη  η νέα διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη 

μειοδότη για τη συγκεκριμένη  προμήθεια ειδών για το έτος 2017 και η οποία εκτιμάται ότι θα έχει 

αναδείξει ανάδοχο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους 2017. 

5. Σύμφωνα με: α) με το 26ο άρθρο που αφορά την Χρονική παράταση σύμβασης της με αρ. πρωτ. 

47644 /19.10.2015 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου και β) του άρθρου 25 παρ. 4 ( περί τροποποίησης 

συμφωνητικού) και του άρθρου 27 παρ. 2 (περί παράτασης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-

παράδοσης του υλικού) ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β): "Ενιαίος 

κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης” όπου ρητά αναφέρεται ότι «Ο συμβατικός χρόνος 

φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μετά από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό 

αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου…»,  

6. παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με: 

 -- την έγκριση της παρατάσεως της οριζόμενης υπό των συμβάσεων προθεσμίας  του χρόνου παράδοσης 

των ειδών έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών που θα ολοκληρωθούν στις αρχές του 

2017 χωρίς όμως αυτή η παράταση να ξεπερνά τους τρεις (3) μήνες, δηλαδή την 31.03.2017 

προϋποθέτοντας ότι δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων 

που καθορίζονται στην διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον προμηθευτή, η παράταση θα γίνει με τους 

ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη 

διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

      ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  

 

                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

3852/2010. 

Β. Εγκρίνει την παράταση της οριζόμενης του με αρ. πρωτ.  21093/17.05.2016  συμφωνητικού για την 

προμήθεια των ειδών της 7ης Ομάδας «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου, 

περιόδου 2016» μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της εταιρείας ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-

Ν.Π.Δ.Δ.- Ο.Τ.Α, ως προς το χρόνο παράδοσης των ειδών έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών 
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διαδικασιών που θα ολοκληρωθούν στις αρχές του 2017, χωρίς όμως αυτή η παράταση να ξεπερνά τους 

τρεις (3) μήνες, δηλαδή την 31.03.2017 προϋποθέτοντας ότι δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης 

υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται στην διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον 

προμηθευτή, η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και η 

παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

                              ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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