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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης
Σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.289119.2.2018 πρόσκληση του 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 τέσσερα, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Κορμά – Γκουτζιάνα
Δήμητρα, Γραμματέας, 3. Γιαννάκης Χρήστος, 4. Χατζηδάκης Γεώργιος, 5. Παπαδόπουλος Κων/νος, 6.
Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 7. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 8. Σερέτη Χριστίνα, 9. Καλαρρύτης Χρήστος, 10.
Ζαννιά Ευφημία, 11. Αντζινάς Ιωάννης, 12. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 13. Δημητρόπουλος Άγγελος, 14.
Καλούδης Κων/νος, 15. Μπασούρης Μαρίνος, 16. Κούρτης Ανδρέας, 17. Κουρή Μαρία, 18. Παναγιώταρης
Αναστάσιος, 19. Νικηφόρος Ιωάννης, 20. Γρηγορέας Ιωάννης, 21. Καπίρη Ελένη, 22. Κοκοτίνης Χρήστος, 23.
Ασβεστάς Δημήτριος, 24. Αντύπας Γεώργιος, 25. Δουβή Αγγελική, 26. Αγαδάκος Γεώργιος, 27. Τσατσούλη
Αναστασία, 28. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 29. Ευσταθίου Αναστάσιος, 30. Κουρής Μιχαήλ, 31.
Πανταζόπουλος Δημήτριος, 32. Πούλος Ιωάννης, 33. Πίκουλα Αργυρώ, 34. Σεφτελής Κων/νος, ότι οι κ.κ. 1.
Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 2. Χωματά Αικατερίνη, 3. Βιδάλης Παναγιώτης, 4. Γεωργίου Δημήτριος,
5. Καλαντίδης Δημήτριος, 6. Αναγνώστου Ιωάννης, 7. Σόφης Γεώργιος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός
Σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης κα ο κ. Κοντονίκας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 70/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις, συντηρήσεις πάρκων, πλατειών κλπ.»
(Α.Μ. 75/2016)
(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Αγαδάκος, Δουβή, Πούλος, Δ. Πανταζόπουλος, Πίκουλα,
Ευσταθίου, Νικηφόρος, Σεφτελής, Τσατσούλη, Μαργαρώνης)
Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 47ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.2762/2018 έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε να εισάγετε στο Δ.Σ. προς συζήτηση και λήψη ή μη απόφασης για το θέμα χορήγηση παράτασης του
χρόνου περαίωσης του έργου: «Αναπλάσεις – συντηρήσεις πάρκων, πλατειών», με Α.Μ. 75/2016 ύστερα και από
την με αριθμό πρωτοκόλλου 2128/30-1-2018 αίτηση του αναδόχου κατά ενενήντα (90) ημέρες από τη ημερομηνία
προβλεπόμενης περαίωσης των εργασιών, ήτοι από 27–2-2018 στις 28–5-2018, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρονται στην συνημμένη αίτηση του αναδόχου.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ. πρωτ. 2128/30.1.2018 αίτηση της αναδόχου
εταιρείας, η οποία έχει ως εξής:
Με την παρούσα επιστολή μας και έχοντας υπόψη τα παρακάτω :
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1. τις διατάξεις του ν.4412/2016, άρθρο 147, παρ.8

2. το γεγονός ότι, το αρχικά εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου και η μεταξύ μας σύμβαση
προέβλεπε ως συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου το χρονικό διάστημα των 8 μηνών, δηλαδή
έως την 27/11/2017,
3. την Απόφαση 398/2017 του Δήμου Ηλιούπολης, με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη παράταση με
αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για χρονικό διάστημα 3 μηνών, δηλαδή
έως την 27/02/2018,
4. το γεγονός ότι, έως και σήμερα, δεν έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, απόφαση της αρμόδιας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
(αρμοδιότητα Δήμου Ηλιούπολης), προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες που αφορούν στον
κυκλικό κόμβο στην συμβολή των οδών Αλ. Παναγούλη και Σοφ. Βενιζέλου και των υπολοίπων
εργασιών που έπονται και εξαρτώνται από αυτόν, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και
συγκεκριμένα :
i. κατασκευή κυκλικού κόμβου στην συμβολή των οδών Σοφ. Βενιζέλου και Αλ. Παναγούλη, διαμόρφωση
με αποξήλωση τμήματος υφιστάμενης νησίδας, ασφαλτόστρωση, ηλεκτροφωτισμός και φύτευσηάρδευση,
ii.

κατασκευή νησίδας σε επέκταση της υφιστάμενης στην οδό Αλ. Παναγούλη και φύτευση-άρδευση,

iii.

διαμόρφωση πεζοδρομίων για προσαρμογή με νέο κυκλικό κόμβο πέριξ αυτού, σύμφωνα με τις
υποδείξεις της υπηρεσίας και την εγκεκριμένη μελέτη,

iv. ολοκλήρωση διαμόρφωσης οδού ήπιας κυκλοφορίας στο βόρειο τμήμα της πλατείας Παραθύρα,
(κράσπεδα, κυβόλιθοι)
v.

ολοκλήρωση του δυτικού τμήματος της πλατείας Παραθύρα (διαδρόμοι πεζών, εκσκαφές, κράσπεδα,
επιχώσεις, κυβόλιθοι, μαρμαρόστρωση, κιγκλιδώματα), σε προσαρμογή με την επέκταση της νησίδας
και την οδό ήπιας κυκλοφορίας και φύτευση-άρδευση,

vi.

τοποθέτηση εξοπλισμού,

vii.

οριζόντια και κατακόρυφη κυκλοφοριακή σήμανση,

5. το γεγονός ότι, η εκτιμώμενη διάρκεια των υπόψη εργασιών στα παραπάνω τμήματα σύμφωνα και με
το αρχικά εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου, υπολογίζεται σε τρεις (3) μήνες,
6. το γεγονός ότι, η καθυστέρηση της έναρξης των εργασιών στα παραπάνω τμήματα του έργου δεν
οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,
Αιτούμαστε την παράταση με αναθεώρηση της προθεσμίας περαίωσης του έργου για χρονικό
διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως την 27/5/2018.
Επισημαίνεται ότι, το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών που απαιτείται για την ολοκλήρωση των
υπόψη εργασιών, θα πρέπει να υπολογιστεί σε συνέχεια της ημερομηνίας της απόδοσης του χώρου προς
εργασία, σε περίπτωση που αυτή δεν λάβει χώρα έως και την 27-2-2018.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006,
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Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις, συντηρήσεις πάρκων,
πλατειών κλπ.» (Α.Μ. 75/2016) για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως την 27/5/2018 και για τους
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.
2128/30.1.2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 70/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ

Χ.Γιαννάκης, Γ.Χατζηδάκης, Α.Μαρκουλάκη, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Κ.Παπαδόπουλος, Ι.Αντζινάς, Ε.Ζαννιά,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 23.2.2018

Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Κ.Καλούδης Μ.Μπασούρης,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α.Κούρτης, Μ.Κουρή, Α.Παναγιώταρης, Ι.Γρηγορέας, Ε.Καπίρη,
Χ.Κοκοτίνης, Δ.Ασβεστάς, Γ.Αντύπας, Μ. Κουρής,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
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