ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

απόσπασμα
από το πρακτικό της 14ης συνεχιζόμενης
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα 5 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεχίστηκε η
διακοπείσασα από 30.6.2011 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από την 24872/24.6.2011
πρόσκληση της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν.
3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα
ενός είναι παρόντα τριάντα οκτώ, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης
Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5.
Γεωργάκης Ευάγγελος, 6. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Αντωνίου
Ευαγγελία, 9. Βιδάλης Παναγιώτης, 10. Νικήφόρος Ιωάννης, 11. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 12.
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 13. Χατζηδάκης Γεώργιος, 14. Δημητρόπουλος Άγγελος, 15.
Γιαννάκης Χρήστος, 16. Καλλαρύτης Χρήστος, 17. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 18. Αντζινάς Ιωάννης,
19. Κυριακουλέας Παύλος, 20. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 21. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 22.
Βασιλείου Ανδρέας, 23. Καλούδης Κων/νος, 24. Σερέτη Χριστίνα, 25. Καπίρη Ελένη, 26.
Αναγνώστου Ιωάννης, 27. Ευσταθίου Αναστάσιος, 28. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 29. Αραμπατζής
Γαβριήλ, 30. Τσατσούλη Αναστασία, 31. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 32. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 33.
Πανταζόπουλος Δημήτριος, 34. Μπενάς Γεώργιος, 35. Πούλος Ιωάννης, 36. Πίκουλα Αργυρώ, 37.
Κοκοτίνης Χρήστος και 38. Σόφης Γεώργιος, ότι οι

κ.κ. 1. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 2.

Κωνσταντέας Αναστάσιος και 3. Πατσαβός Παναγιώτης, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κ. Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 241/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων στην
ευρύτερη περιοχή του Αγ. Κων/νου» (Α.Μ. 36/2009).
(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αντωνίου, Γιαννόπουλος
Παρασκευάς, Λαγκαδινός, Πίκουλα, Τσατσούλη, Μαργαρώνης, Πανταζόπουλος, Μπενάς και
Πούλος)
Ο αντιδήμαρχος κ. Νικηφόρος, που εισηγήθηκε το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.2884/2011 έγγραφό του που έχει ως εξής:
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Το έργο «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων στην ευρύτερη περιοχή Αγ. Κων/νου» (Α.Μ.
36/2009) από την έναρξή του είχε πολλές αντιδράσεις από τους κατοίκους της γειτονιάς παρέμβασης,
με αποτέλεσμα να μετατίθεται η περιοχή παρέμβασης (πλ. Αγ. Κων/νου, περιοχή ΜΕΤΡΟ) και να έχει
υλοποιηθεί πολύ μικρό τμήμα του συμβατικού αντικειμένου.
Μετά από συζήτηση ακόμη και διάλυσης της σύμβασης, κρίθηκε αναγκαία η συνέχιση των
εργασιών ύστερα από διαβούλευση και μελέτη των προβλημάτων. Συμφωνήθηκε η συμπύκνωση και
η μεταφορά του έργου σε επιλεγμένα σημεία της περιοχής, όπως π.χ. αυτό του 6ου δημοτικού
σχολείου.
Συνεπώς αν και η συμβατική περαίωση του έργου ήταν σε 300 ημερολογιακές ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης (δηλαδή από τις 26.5.2010) έως τις 21.4.2011, προτείνεται η έγκριση της
παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά
διακόσιες πενήντα (250) ημερολογιακές ημέρες, έως τις 26.11.2011 (ημερομηνία επανέναρξης των
εργασιών) που αναλυτικά υπολογίζεται ως εξής:
1) 150 ημερολογιακές ημέρες, διάστημα ικανό για να ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών
2) 100 ημερολογιακές ημέρες, για την περίοδο από τον συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την
ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.
Το Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Αναγνώστου, Ευσταθίου, Αραμπατζή και Κολιοφώτη)
Εγκρίνει την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή
πεζοδρομίων στη ευρύτερη περιοχή Αγ. Κων/νου» (Α.Μ. 36/2009) κατά διακόσιες πενήντα (250)
ημερολογιακές ημέρες, έως τις 26.11.2011 (ημερομηνία επανέναρξης των εργασιών), σύμφωνα με το
σκεπτικό της απόφασης και που αναλυτικά υπολογίζεται ως εξής:
3) 150 ημερολογιακές ημέρες, διάστημα ικανό για να ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών
4) 100 ημερολογιακές ημέρες, για την περίοδο από τον συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την
ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 241/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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