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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
19η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

την 19.05.2020

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 19η Μαΐου 2020,
ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 32549/15.05.2020 πρόσκληση του
Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα
τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 15.05.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα
με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020
Κοινή

Υπουργική

Απόφαση

των

Υπουργών

Οικονομικών,

Εσωτερικών

&

Επικρατεία̋

(Β’

850/13.03.2020).
Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε.

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε.

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

«

«

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ

«

«

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

«

«

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.

«

«

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ

«

«

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ –138–
Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το
9ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋,

που αφορά τη διαβίβαση εισήγηση̋ τη̋ αρμόδια̋ Επιτροπή̋

Παρακολούθηση̋ και Παραλαβή̋ για την έγκριση χορήγηση̋ παράταση̋ και τροποποίηση̋ του υπ’
αριθ. 30877/05-08-2019

Συμφωνητικού τη̋ Υπηρεσία̋ «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την

εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμη̋ Αστική̋ Κινητικότητα̋ (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Ιλίου».
Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 30053/05-05-2020 σχετικό έγγραφο τη̋ Δ/νση̋
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Σχετικά:
1) Η από 30-4-2020 Εισήγηση τη̋ αρμόδια̋ Επιτροπή̋ Παρακολούθηση̋ και Παραλαβή̋ για την
έγκριση χορήγηση̋ παράταση̋ και τροποποίηση̋ του υπ’ αριθ. 30877/05-08-2019
Συμφωνητικού τη̋ Υπηρεσία̋ «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου
Βιώσιμη̋ Αστική̋ Κινητικότητα̋ (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Ιλίου»
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2) Την υπ’ αριθ. 028/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:66ΣΖΩΕΒ-Ν43) με την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθηση̋ και Παραλαβή̋ τη̋ Υπηρεσία̋ Συμβούλου για την
εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμη̋ Αστική̋ Κινητικότητα̋ του Δήμου Ιλίου.
Σα̋ διαβιβάζουμε την από 30 Απριλίου 2020 Εισήγηση τη̋ αρμόδια̋ Επιτροπή̋
Παρακολούθηση̋ και Παραλαβή̋ τη̋ Τεχνική̋ Υπηρεσία̋ για την έγκριση χορήγηση̋ παράταση̋
και τροποποίηση̋ του υπ’ αριθ. 30877/05-08-2019 Συμφωνητικού τη̋ Υπηρεσία̋ «Παροχή Υπηρεσιών
Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμη̋ Αστική̋ Κινητικότητα̋ (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου
Ιλίου» - (σχετ. 1) και παρακαλούμε για την λήψη τη̋ σχετική̋ απόφαση̋.

Εισήγηση τη̋ αρμόδια̋ Επιτροπή̋
Σχετικά με:
1. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 30877/5-8-2019 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Ιλίου και τη̋ εταιρεία̋:
«Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξη̋ Α.Ε.» με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την
εκπόνηση του Σχεδίου

Βιώσιμη̋ Αστική̋ Κινητικότητα̋ του Δήμου Ιλίου», το οποίο

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (19SYMV005392532 2019-08-05).
2. Την από 22-4-2020 αίτηση παράταση̋ και τροποποίηση̋ του ω̋ άνω Συμφωνητικού τη̋
αναδόχου «Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξη̋ Α.Ε.» με αριθ. πρωτ. 28216/24-4-20
3. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 28289/24-4-20 Αναθεωρημένο Χρονοδιάγραμμα Εργασιών.
4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 24486/01-4-20 αίτημα επικαιροποίηση̋ προγραμματισμού υλοποίηση̋ που
κατατέθηκε από τη Lever A.E.
5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 26960/14-4-20 Απάντηση τη̋ Τεχνική̋ Υπηρεσία̋ του Δήμου Ιλίου.

Και λαμβάνοντα̋ υπ’ όψιν:
1. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 47558/21-12-18 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου με θέμα «Παροχή υπηρεσιών
συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμη̋ Αστική̋ Κινητικότητα̋ του Δήμου Ιλίου».
2. Την 393/2018 Απόφαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του Δήμου Ιλίου (ΑΔΑ: 6Δ6ΙΩΕΒ-71Λ) με την
οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και καθορίστηκαν οι όροι τη̋ ω̋ άνω διακήρυξη̋.
3. Την υπ’ αριθ. 028/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:66ΣΖΩΕΒ-Ν43) με την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθηση̋ και Παραλαβή̋ τη̋ Υπηρεσία̋ Συμβούλου για την
εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμη̋ Αστική̋ Κινητικότητα̋ του Δήμου Ιλίου.
4. Τα άρθρα 132, 201, 204 και 217 του Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147Α/2016
5. Το εξηκοστό άρθρο τη̋ από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 68Α/20-32020
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Σήμερα, Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020 συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθηση̋ και Παραλαβή̋ του
άρθρου 4 του σχετ. 1 Συμφωνητικού που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 028/2020 Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου Ιλίου, που αποτελείται από του̋ εξή̋ Μηχανικού̋ τη̋ Τεχνική̋ Υπηρεσία̋:
1. Παναγιώτη̋ Μπίνιο̋, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Τακτικό Μέλο̋
2. Κωνσταντίνο̋ Σκεντέρη̋, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Τακτικό Μέλο̋
3. Βασίλειο̋ Παπαναγιώτου, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Τακτικό Μέλο̋,
προκειμένου να εξετάσει το σχετ. 2 αίτημα τη̋ Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξη̋ Α.Ε. για παράταση και
τροποποίηση του υπ’ αριθ. πρωτ. 30877/5-8-2019 Συμφωνητικού - σχετ. 1.
Όσον αφορά το ανωτέρω Συμφωνητικό η ανάδοχο̋ εταιρεία Lever Α.Ε. έχει καταθέσει εμπρόθεσμα
τα δύο πρώτα παραδοτέα με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 46005/04-10-2019 και 8932/04-02-2020
διαβιβαστικά, τα οποία αποτελούν την Α’ Φάση με θέμα «Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογία̋ και
εργαλείων εκπόνηση̋ ΣΒΑΚ» και τη Β’ Φάση με θέμα «Οργάνωση διαδικασιών ανάπτυξη̋ ΣΒΑΚ,
ορισμού

εμπλεκομένων

φορέων

και

ανάλυση

υφιστάμενη̋

κατάσταση̋»

αντίστοιχα.

Τα

προαναφερόμενα παραδοτέα παρελήφθησαν από την αντίστοιχη Επιτροπή παρακολούθηση̋ και
παραλαβή̋ τη̋ Τεχνική̋ Υπηρεσία̋ μετά τι̋ υπ’ αριθ. πρωτ. 58923/18-11-2019 και 25991/08-042020 βεβαιώσει̋ παράδοση̋ και ποιοτικού ελέγχου τη̋ Τεχνική̋ Υπηρεσία̋. Βάσει του ω̋ άνω
Συμφωνητικού, απομένουν δύο φάσει̋ – παραδοτέα προκειμένου να ολοκληρωθεί η Σύμβαση.
Συγκεκριμένα, η φάση Γ’ με θέμα «Ανάπτυξη κοινού οράματο̋, προτεραιοτήτων και στόχων –
Προσδιορισμό̋ και αξιολόγηση πακέτου μέτρων» έχει καταληκτική ημερομηνία παράδοση̋ την 5η
Μαΐου 2020 και η φάση Δ’ με θέμα «Οριστικό ΣΒΑΚ – Μεθοδολογία παρακολούθηση̋ και αξιολόγηση̋
των μέτρων» έχει ημερομηνία παράδοση̋ την 5η Αυγούστου 2020.
Τον Μάρτιο του 2020 και ενώ τα μέλη τη̋ ομάδα̋ εργασία̋ του Δήμου Ιλίου σε συνεργασία με την
Ανάδοχο εταιρεία προετοίμαζαν την διεξαγωγή τη̋ δεύτερη̋ διαβούλευση̋, στην οποία θα
παρουσιαζόταν το όραμα του Δήμου στου̋ φορεί̋ τόσο του Δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα, των
συγκοινωνιακών έργων όσο και στου̋ φορεί̋ των πολιτών και επίση̋ θα προσδιορίζονταν από κοινού
οι προτεραιότητε̋ για την αστική κινητικότητα, η χώρα μα̋ ήρθε αντιμέτωπη με την πανδημία που
ακόμη εξελίσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω του COVID-19. Η ελληνική κυβέρνηση έλαβε έκτακτα
και προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου, τον περιορισμό μετάδοση̋ του ιού και
την προστασία τη̋ κοινωνία̋. Ω̋ εκ τούτου, πολλοί φορεί̋ ανέστειλαν τη λειτουργία του̋, όπω̋ τα
σχολεία, οι αθλητικοί οργανισμοί και τα εμπορικά καταστήματα. Συμπληρωματικά οι δημόσιε̋
συναθροίσει̋ πολιτών απαγορεύτηκαν. Αποτέλεσμα αυτών των περιορισμών είναι η αδυναμία
διεξαγωγή̋ των δημόσιων διαβουλεύσεων, όπω̋ επίση̋ και η καθυστέρηση στη συλλογή των
απαιτούμενων στοιχείων από του̋ εμπλεκόμενου̋ φορεί̋, προβλήματα τα οποία οδηγούν σε
καθυστερήσει̋ προετοιμασία̋ καθώ̋ και αδυναμία υποβολή̋ των δύο υπολειπόμενων
παραδοτέων στι̋ προκαθορισμένε̋ ημερομηνίε̋. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα δύο
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παραδοτέα είναι αλληλένδετα μεταξύ του̋ καθώ̋ τα αποτελέσματα του τρίτου
παραδοτέου είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του τέταρτου.
Την 1η Απριλίου 2020 η ανάδοχο̋ εταιρεία με την υπ’ αριθ. πρωτ. 24486/01-04-20 επιστολή τη̋
– (σχετ. 4) κατέθεσε αίτημα επικαιροποίηση̋ προγραμματισμού υλοποίηση̋ του έργου και
παρουσίασε εναλλακτικά σενάρια για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που έχουν επηρεαστεί από
τα περιοριστικά μέτρα. Συγκεκριμένα προτάθηκε η χρήση ειδική̋ πλατφόρμα̋ για την διεξαγωγή των
Διαβουλεύσεων με τηλεδιάσκεψη. Στην συνέχεια, η ομάδα εργασία̋ του Δήμου, με την υπ’ αριθ.
πρωτ. 26960/14-4-20 απάντησή τη̋ – (σχετ. 5), έκρινε ότι οι παρούσε̋ συνθήκε̋ θα
οδηγούσαν σε μειωμένη συμμετοχή φορέων και πολιτών στι̋ διαβουλεύσει̋, το οποίο έρχεται σε
αντίθεση με την λογική εκπόνηση̋ των Σ.Β.Α.Κ. τα οποία βασίζονται σε συμμετοχικέ̋ διαδικασίε̋ και
απαιτούν την όσο το δυνατό συναίνεση των φορέων στον σχεδιασμό τη̋ κινητικότητα̋.
Ω̋ αποτέλεσμα των παραπάνω η ανάδοχο̋ εταιρεία Lever A.E. κατέθεσε αίτημα παράταση̋ –
(σχετ.2) για την υποβολή του 3ου παραδοτέου με νέο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο «Φάση Γ’
– Ανάπτυξη κοινού οράματο̋, Προσδιορισμό̋ προτεραιοτήτων, έξυπνων στόχων και επισκόπηση̋
καλών πρακτικών» με καταληκτική ημερομηνία την 5η Αυγούστου 2020 και του 4ου παραδοτέου,
επίση̋ με νέο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο «Φάση Δ’ – Προσδιορισμό̋ και Αξιολόγηση Πακέτων
Μέτρων – οριστικό ΣΒΑΚ – Μεθοδολογία παρακολούθηση̋ και αξιολόγηση̋ των Μέτρων» με
καταληκτική ημερομηνία την 5η Δεκεμβρίου 2020. Επίση̋ υπέβαλε αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα –
(σχετ. 3). Πρέπει να σημειωθεί ότι το συνολικό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο τη̋
Σύμβαση̋ δεν τροποποιείται.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή κρίνει ότι οι παραπάνω καθυστερήσει̋ δεν είναι υπαιτιότητα̋ τη̋
αναδόχου εταιρεία̋ αλλά οφείλονται σε απρόβλεπτου̋, εξωτερικού̋ και αστάθμητου̋ παράγοντε̋
που οδήγησαν στην αναβολή των σχετικών υποδραστηριοτήτων. Επομένω̋ θεωρεί ότι η εν λόγω
Σύμβαση – (σχετ. 1) δικαιούται αναστολή κάθε προθεσμία̋ καθώ̋ και χορήγηση παράταση̋ κάθε
είδου̋ συμβατικών προθεσμιών, όπω̋ έχει προβλεφθεί από το εξηκοστό άρθρο «Ζητήματα Δημοσίων
Συμβάσεων» τη̋ από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ 68Α/20-3-2020.
Στη συνέχεια, η ανάδοχο̋ εταιρεία με το ίδιο (σχετ. 2) έγγραφό τη̋ αιτείται τροποποίηση του (σχετ.
1) Συμφωνητικού, η οποία αφορά μεταφορά μέρου̋ του φυσικού αντικειμένου προ̋
υλοποίηση από το 3ο παραδοτέο στο 4ο παραδοτέο με ταυτόχρονη τροποποίηση τη̋ αξία̋
των τιμολογήσεων.
Ειδικότερα, προτείνεται να μεταφερθούν τα εξή̋ αντικείμενα του Παραδοτέου 3 στο Παραδοτέο 4:
Γ.5 Προσδιορισμό̋ μέτρων αστική̋ κινητικότητα̋
Γ.7 Κοστολόγηση Μέτρων και Περιγραφή των Ωφελειών του̋,
Γ.8 Προετοιμασία και Διεξαγωγή 3η̋ Διαβούλευση̋.
Η αξία των τιμολογήσεων τροποποιείται ω̋ εξή̋:
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Παραδοτέο 3: από 21.517,85€ σε 13.596,23€ (άνευ ΦΠΑ)
Παραδοτέο 4: από 10.575,32€ σε 18.496,94€ (άνευ ΦΠΑ).
Η τροποποίηση αυτή προκύπτει προκειμένου να αποφευχθούν θέματα δυσλειτουργιών στην
εκπόνηση του ΣΒΑΚ λόγω κυρίω̋ ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την χρηματοροή του έργου και
την ομαλή έγκρισή του από τα αρμόδια συλλογικά όργανα – συναρμόδιου̋ φορεί̋ και τον
χαρακτηρισμό του ω̋ ολοκληρωμένο ΣΒΑΚ. Με τον τρόπο αυτό η Σύμβαση εναρμονίζεται με τι̋
ανακοινώσει̋ του Πράσινου Ταμείου, ειδικά όσον αφορά την αποπληρωμή τη̋ τελευταία̋ τμηματική̋
καταβολή̋.
Η άποψη τη̋ Επιτροπή̋ σχετικά με την τροποποίηση τη̋ Σύμβαση̋ είναι ότι βάσει τη̋ παρ. 4 του
άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, η τροποποίηση δεν είναι ουσιώδη̋ (περίπτωση ε’ παρ. 1 του
άρθρου 132), δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση τη̋ σύμβαση̋, ούτε αυξάνεται η
τιμολόγησή τη̋. Άρα η εν λόγω σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί χωρί̋ νέα διαδικασία σύναψη̋
σύμβαση̋.
Ω̋ εκ τούτου και βάσει των ανωτέρω παρακαλούμε όπω̋ αποφασίσετε:

Α) για την χορήγηση τρίμηνη̋ αναστολή̋ και παράταση̋ των παραδοτέων του υπ’ αριθ.
πρωτ. 30877/5-8-2019 Συμφωνητικού του Δήμου Ιλίου με την εταιρεία Lever Σύμβουλοι
Ανάπτυξη̋ Α.Ε. βάσει του εξηκοστού άρθρου τη̋ από 20-3-2020 Πράξη̋ Νομοθετικού
Περιεχομένου – ΦΕΚ 68Α/20-3-2020,

Β) για το ότι οι παραπάνω καθυστερήσει̋ δεν είναι υπαιτιότητα̋ τη̋ αναδόχου εταιρεία̋ αλλά
οφείλονται σε απρόβλεπτου̋, εξωτερικού̋ και αστάθμητου̋ παράγοντε̋,

Γ) την τροποποίηση τη̋ Μεθοδολογία̋ υλοποίηση̋ του άρθρου 2 τη̋ υπ’ αριθ. πρωτ.
47558/21-12-18 Διακήρυξη̋ του Δήμου Ιλίου ω̋ προ̋ το 3ο και 4ο Παραδοτέο ω̋ εξή̋:
·

·

Παραδοτέο 3:
o

Ανάπτυξη ενό̋ κοινού οράματο̋ για την κινητικότητα

o

Διεξαγωγή 2η̋ διαβούλευση̋

o

Προσδιορισμό̋ προτεραιοτήτων στην κινητικότητα

o

Ανάπτυξη «ΕΞΥΠΝΩΝ» (SMART) στόχων

o

Επισκόπηση καλών πρακτικών

Παραδοτέο 4:
o

Προσδιορισμό̋ μέτρων αστική̋ κινητικότητα̋, όπω̋ περιγράφονται στην Διακήρυξη

o

Κοστολόγηση Μέτρων και Περιγραφή Ωφελειών

o

Διεξαγωγή 3η̋ διαβούλευση̋ – Ενημέρωση πολιτών για τα επιλεγμένα μέτρα
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o

Εξειδίκευση Σχεδίου Δράση̋

o

Πλαίσιο παρακολούθηση̋ και αξιολόγηση̋ του ΣΒΑΚ

o

Καθοδήγηση στο στάδιο έγκριση̋ και υιοθέτηση̋ του ΣΒΑΚ

Δ) την τροποποίηση των προ̋ τιμολόγηση αξιών των ω̋ άνω παραδοτέων ω̋ εξή̋:
o Παραδοτέο 3: από 21.517,85€ σε 13.596,23€ (άνευ ΦΠΑ)
o Παραδοτέο 4: από 10.575,32€ σε 18.496,94€ (άνευ ΦΠΑ) και

Ε) την τροποποίηση του άρθρου 2 του υπ’ αριθ. πρωτ. 30877/5-8-2019 Συμφωνητικού ω̋
προ̋ τον χρόνο παράδοση̋ του παραδοτέου Γ το οποίο παραδίδεται ω̋ την 5η Αυγούστου
2020 και ω̋ προ̋ του παραδοτέου Δ το οποίο παραδίδεται ω̋ την 5η Δεκεμβρίου 2020.»
Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋

Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. Τη χορήγηση τρίμηνη̋ αναστολή̋ και παράταση̋ των παραδοτέων του υπ’ αριθ. πρωτ.
30877/5-8-2019 Συμφωνητικού του Δήμου Ιλίου με την εταιρεία Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξη̋
Α.Ε. βάσει του εξηκοστού άρθρου τη̋ από 20-3-2020 Πράξη̋ Νομοθετικού Περιεχομένου –
ΦΕΚ 68Α/20-3-2020,
2. Οι παραπάνω καθυστερήσει̋ δεν είναι υπαιτιότητα̋ τη̋ αναδόχου εταιρεία̋ αλλά οφείλονται
σε απρόβλεπτου̋, εξωτερικού̋ και αστάθμητου̋ παράγοντε̋,
3. Την τροποποίηση τη̋ Μεθοδολογία̋ υλοποίηση̋ του άρθρου 2 τη̋ υπ’ αριθ. πρωτ. 47558/2112-18 Διακήρυξη̋ του Δήμου Ιλίου ω̋ προ̋ το 3ο και 4ο Παραδοτέο ω̋ εξή̋:
·

·

Παραδοτέο 3:
o

Ανάπτυξη ενό̋ κοινού οράματο̋ για την κινητικότητα

o

Διεξαγωγή 2η̋ διαβούλευση̋

o

Προσδιορισμό̋ προτεραιοτήτων στην κινητικότητα

o

Ανάπτυξη «ΕΞΥΠΝΩΝ» (SMART) στόχων

o

Επισκόπηση καλών πρακτικών

Παραδοτέο 4:
o

Προσδιορισμό̋ μέτρων αστική̋ κινητικότητα̋, όπω̋ περιγράφονται στην Διακήρυξη

o

Κοστολόγηση Μέτρων και Περιγραφή Ωφελειών

o

Διεξαγωγή 3η̋ διαβούλευση̋ – Ενημέρωση πολιτών για τα επιλεγμένα μέτρα

o

Εξειδίκευση Σχεδίου Δράση̋
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o

Πλαίσιο παρακολούθηση̋ και αξιολόγηση̋ του ΣΒΑΚ

o

Καθοδήγηση στο στάδιο έγκριση̋ και υιοθέτηση̋ του ΣΒΑΚ

4. Την τροποποίηση των προ̋ τιμολόγηση αξιών των ω̋ άνω παραδοτέων ω̋ εξή̋:
· Παραδοτέο 3: από 21.517,85€ σε 13.596,23€ (άνευ ΦΠΑ)
· Παραδοτέο 4: από 10.575,32€ σε 18.496,94€ (άνευ ΦΠΑ) και
5. Την τροποποίηση του άρθρου 2 του υπ’ αριθ. πρωτ. 30877/5-8-2019 Συμφωνητικού ω̋ προ̋
τον χρόνο παράδοση̋ του παραδοτέου Γ το οποίο παραδίδεται ω̋ την 5η Αυγούστου 2020 και
ω̋ προ̋ του παραδοτέου Δ το οποίο παραδίδεται ω̋ την 5η Δεκεμβρίου 2020.»
6. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 72 § α του
Ν. 3852/2010

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε.

Τα Μέλη
Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,
Κουκουβίνο̋ Δ., Μαρκόπουλο̋ Φ.,

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Βέργο̋ Ι., Φεγγερό̋ Β., Κάβουρα̋.

7

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5ec7ae5679baec30ab4f4655 στις 25/05/20 11:20

