ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα 31 Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 34040/26.8.2011 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 εννέα, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης
Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρούλακη – Λιάπη Μαρία, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5.
Γεωργάκης Ευάγγελος, 6. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Αντωνίου
Ευαγγελία, 9. Βιδάλης Παναγιώτης, 10. Νικηφόρος Ιωάννης, 11. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 12.
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 13. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 14. Χατζηδάκης Γεώργιος, 15.
Δημητρόπουλος Άγγελος, 16. Γιαννάκης Χρήστος, 17. Καλλαρύτης Χρήστος, 18.

Γιαννόπουλος

Γεώργιος, 19. Αντζινάς Ιωάννης, 20. Κυριακουλέας Παύλος, 21. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 22. Βασιλείου
Ανδρέας, 23. Καλούδης Κων/νος, 24. Σερέτη Χριστίνα, 25. Καπίρη Ελένη, 26. Αναγνώστου Ιωάννης, 27.
Ευσταθίου Αναστάσιος, 28. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 29. Κωνσταντέας Αναστάσιος, 30. Αραμπατζής
Γαβριήλ, 31. Τσατσούλη Αναστασία, 32. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 33. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 34.
Πανταζόπουλος Δημήτριος, 35. Μπενάς Γεώργιος, 36. Πούλος Ιωάννης, 37. Πίκουλα Αργυρώ, 38.
Κοκοτίνης Χρήστος και 39. Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1. Βασιλακόπουλος Βασίλειος και 2. 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 ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, κ. Γκούμας Λεωνίδας.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 316/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση περαίωσης του έργου «Ανάπλαση και βελτίωση πρασίνου πλ. Ανεξαρτησίας
και Αναγνωσταρά και πάρκων επί της οδού Ηρώς Κωνσταντοπούλου και εγκατάσταση πράσινης στέγης
σε κοινόχρηστους χώρους».
O Αντιδήμαρχος κ. Νικηφόρος που εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.32935/32011 έγγραφό του που έχει ως εξής: Ο ανάδοχος του έργου «Ανάπλαση και
βελτίωση πρασίνου πλ. Ανεξαρτησίας και Αναγνωσταρά και πάρκων επί της οδού Ηρώς
Κωνσταντοπούλου και εγκατάσταση πράσινης στέγης σε κοινόχρηστους χώρους», με τα αριθ. πρωτ.
7716/2011 και 9933/2011 έγγραφά του έκανε διακοπή των εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής του
1ου λογαριασμού.
Λόγω του ότι συνέπεσε χρονικά η πληρωμή του 1ου λογαριασμού με την περίοδο αλλαγών λόγω
του Ν. 3852/2010, ο 1ος λογαριασμός που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 52.537,16 € με Φ.Π.Α.
εξοφλήθηκε στις 10.6.2011, ενώ είχε εγκριθεί από την τεχνική υπηρεσία στις 29.11.2010 και από την
ενδιάμεση διαχειριστική αρχή με την αριθ. 6584/21.2.2011 εισήγησή της. Ο ανάδοχος έκανε άρση της
διακοπής με το 26742/27.6.2011 έγγραφό του.
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Σύμφωνα με την εργολαβική σύμβαση με αριθ. πρωτ. 36726/16.9.2010 η περαίωση του έργου
ορίστηκε στις 13 Ιουνίου 2011. Η τεχνική υπηρεσία ζήτησε έγκριση παράτασης από τη διαχειριστική
αρχή με το αριθ. πρωτ. 9988/22.3.2011/26.5.2011 έγγραφο για χρονικό διάστημα των 3,5 μηνών, δηλαδή
έως τις 28.9.2011. Το τροποποιηθέν με την πρώτη τροποποίηση της πράξης «Σχέδιο πράσινη ζωή στην
πόλη Δήμου Ηλιούπολης» με κωδικό MIS 215871 επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττικής με αριθ. πρωτ.
27346/30.6.2011 τροποποιεί την ημερομηνία της λήξης της πράξης έως τις 30.6.2012. Επίσης, η
ενδιάμεση διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Αττικής με το αριθ. πρωτ. 31889/2.8.2011 έγγραφό της
προεγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου έως τις 28.9.2011.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να εισάγετε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση
και λήψη απόφασης το θέμα σχετικά με την παράταση περαίωσης του έργου «Ανάπλαση και βελτίωση
πρασίνου πλ. Ανεξαρτησίας και Αναγνωσταρά και πάρκων επί της οδού Ηρώς Κωνσταντοπούλου και
εγκατάσταση πράσινης στέγης σε κοινόχρηστους χώρους» με αναθεώρηση των εργασιών του ανωτέρω
έργου που δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, για χρονικό διάστημα 3,5 μηνών,
δηλαδή έως τις 28.9.2011, σύμφωνα με την αίτηση παράτασης του αναδόχου με αριθ. πρωτ.
6770/23.2.2011.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο επικεφαλής κ. Αναγνώστου, ο οποίος κατά την τοποθέτησή του
τόνισε ότι δεν διαφωνεί με την εκτέλεση του έργου αλλά με τις συνεχόμενες παρατάσεις και την
καθυστέρηση υλοποίησης του έργου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Τσατσούλη, Μαργαρώνη, Λαγκαδινού και απέχοντος του κ. Σόφη)
Εγκρίνει την παράταση περαίωσης του έργου «Ανάπλαση και βελτίωση πρασίνου πλ.
Ανεξαρτησίας και Αναγνωσταρά και πάρκων επί της οδού Ηρώς Κωνσταντοπούλου και εγκατάσταση
πράσινης στέγης σε κοινόχρηστους χώρους» με αναθεώρηση των εργασιών του ανωτέρω έργου που δεν
οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, για χρονικό διάστημα 3,5 μηνών, δηλαδή έως τις
28.9.2011, σύμφωνα με την αίτηση παράτασης του αναδόχου με αριθ. πρωτ. 6770/23.2.2011.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 316/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ – ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 13.9.2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

