
 
  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 62653/17-12-2012 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 25

ης
 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

Αριθ.  Απόφασης  374/2012                                                      ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 3
ης

 παράτασης 

προθεσµίας εκτέλεσης του  υποέργου 1:  

«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στο Ο.Τ. 

740» στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740 ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΙΛΙΟΥ» 

 

Σήµερα στις 13 ∆εκεµβρίου 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, 
ύστερα από την υπ’ αριθµ. 61357/07-12-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου 
∆ηµητρίου που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. 
∆ήµαρχο και σε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  07-12-2012.      
         Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη 
                                                                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ,  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ,  ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                

              Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ∆.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆.Σ. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος  
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην 
εξέταση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

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

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο 
για συζήτηση το 20

ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για τη 

χορήγηση 2ης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του  υποέργου 1:  «Κατασκευή Βρεφονηπιακού 
Σταθµού στο Ο.Τ. 740» στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740 ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 60043/29-11-2012 σχετικό έγγραφο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας διαβιβάζουµε: 
1) Το µε αριθµό Πρωτοκόλλου 58400 / 16 – 11 – 2012  έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

∆ήµου προς την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής το οποίο αφορά στην 
προέγκριση 3ης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του υποέργου 1 του θέµατος. 

2) Το υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 4575 / 21 – 11 – 2012 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Αττικής µε το οποίο  προεγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του 
υποέργου 1 του θέµατος. 

Και αφού λάβετε υπόψη ότι: 
1) Με την υπ΄ αριθµ. 637 / 07 – 04 – 2010 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας 

Αττικής εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης µε τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 740 ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» και µε Κωδικό MIS: 215797  στον 
Άξονα Προτεραιότητας «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΤΤΙΚΗ 2007 – 2013», η 
οποία περιλαµβάνει το ΥΠΟΕΡΓΟ 1 µε τίτλο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στο 
Ο.Τ 740». 

2) Σύµφωνα µε τα συµβατικά στοιχεία του έργου αντικείµενο της εργολαβίας είναι η 
κατασκευή νέου Βρεφονηπιακού Σταθµού δυναµικότητας 60 ατόµων επί της οδού 
Αντιγόνης στην περιοχή Παλατιανή του ∆ήµου Ιλίου. Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο 
εµβαδού 420,21 Μ², ισόγειο εµβαδού 415,16 Μ², και Α΄ όροφο εµβαδού 355,17 Μ². 

3) Η δηµοπράτηση του έργου έγινε στις 20/07/2010. 
4) Με την υπ΄ αριθµ. 412/03-08-2010 Απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το 

Πρακτικό ∆ηµοπρασίας του έργου σύµφωνα µε το οποίο ανακηρύχθηκε Ανάδοχος η 
εταιρεία µε την επωνυµία «Ν. & Α. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ Ν. & Α. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ» µε 
προσφερόµενη µέση έκπτωση 54,22%. 

5) Στις 13/10/2010 υπογράφτηκε η µε αριθµό Πρωτοκόλλου 49419 Σύµβαση κατασκευής του 
έργου, ποσού 1.170.762,74€ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%). 

6) Η εγκατάσταση του αναδόχου, έγινε στις 13-10-2010 µε συµβατική προθεσµία περαίωσης 
του έργου δεκαεπτά (17) ηµερολογιακούς µήνες δηλαδή ως την 13-03-2012.  

7) Με την µε αρ. πρωτοκόλλου 1115/06-06-2012 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 
Αρχής Περιφέρειας Αττικής προεγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του 
υποέργου 1 του θέµατος, ήτοι συνολικά παράταση εκατόν εβδοµήντα δύο (172) ηµερών µε 
νέα προθεσµία περαίωσης την 1η Σεπτεµβρίου 2012.  

8) Με την υπ’ αρίθµ. 168/21-06-2012 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ιλίου 
εγκρίθηκε η παραπάνω παράταση προθεσµίας περαίωσης. 
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9) Με την µε αρ. πρωτοκόλλου 4366 / 05 – 11 – 2012 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 

Αρχής Περιφέρειας Αττικής προεγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του 

υποέργου 1 του θέµατος, ήτοι συνολικά παράταση εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών, µε νέα 

προθεσµία περαίωσης την 15η Νοεµβρίου 2012 

10) Με την υπ’ αρίθµ. 341/22-11-2012 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ιλίου 
εγκρίθηκε η παραπάνω 2η παράταση προθεσµίας περαίωσης. 

11) Ακολούθως, κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου προέκυψαν εργασίες που δεν 

περιλαµβάνονταν στην αρχική σύµβαση ούτε στα 1ο και 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. οι οποίες 

κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και έντεχνη ολοκλήρωση του 

έργου. Για το λόγο αυτό συντάχθηκαν ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 3ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (µε πληθώρα νέων ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών) ο έλεγχος και η 

έγκριση των οποίων εκκρεµεί. 

12) Στον τόπο του έργου, συγχρόνως µε τα συνεργεία του αναδόχου, εργάζεται και η ∆ηµόσια 

Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. προκειµένου να κατασκευασθεί αγωγός σύνδεσης του 

Βρεφονηπιακού Σταθµού µε το δίκτυο φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά δύσκολη την 

πρόσβαση µεγάλων µηχανηµάτων και αντικειµένων εντός του Βρεφονηπιακού Σταθµού. 

13) Τέλος, ενόψει της σηµερινής δύσκολης κοινωνικοοικονοµικής συγκυρίας έχουν σηµειωθεί 

σηµαντικές καθυστερήσεις λόγω των σχεδόν καθηµερινών το τελευταίο διάστηµα 

απεργιακών κινητοποιήσεων.  

14) Η προτεινόµενη 3η παράταση από την Υπηρεσία µας είναι σαράντα έξη (46) ηµερολογιακές 

ηµέρες έως 31-12-2012. Η παράταση είναι σύµφωνη µε το άρθρο 48 (παρ. 7 και παρ. 10) του 

Ν.3669/2008. 

15) Εκτιµάται ότι το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, είναι απαραίτητο για την έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών, την ολοκλήρωση του έργου και την εύρυθµη λειτουργία του.  

16) Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών µας και σύµφωνα µε το Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της 
Απόφασης Ένταξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης ένταξης, 
απεστάλη στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής το µε αριθµό 
Πρωτοκόλλου 55670 / 31-10– 2012  έγγραφό µας που αφορούσε στην προέγκριση 3ης 
παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του υποέργου 1 του θέµατος κατά σαράντα έξη (46) 
ηµερολογιακές ηµέρες έως 31-12-2012. 

17) Με το µε αριθµό Πρωτοκόλλου 4575 / 21 – 11 – 2012 έγγραφο της Ενδιάµεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής  προεγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσµίας 
εκτέλεσης του υποέργου 1 του θέµατος, ήτοι συνολικά παράταση σαράντα έξη (46) 
ηµερολογιακές ηµέρες, µε νέα προθεσµία περαίωσης την 31η ∆εκεµβρίου 2012. 

18) Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διατυπώνει τη σύµφωνη γνώµη της για την  έγκριση 3ης 
παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του υποέργου του θέµατος, αποδεχόµενη την 
προτεινόµενη 3η παράταση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής 
ήτοι, συνολικά παράταση σαράντα έξη (46) ηµερολογιακές ηµέρες, µε νέα προθεσµία 
περαίωσης την 31η ∆εκεµβρίου 2012. 
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19) Η καθυστέρηση εκτέλεσης εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου 
εταιρείας του έργου και ως εκ τούτου η παράταση θα είναι «µε αναθεώρηση» σύµφωνα µε 
το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν.3669/2008. 

Παρακαλούµε, όπως αποφασίσετε για την έγκριση 3ης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του 
υποέργου µε τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740»  ‘’µε 
αναθεώρηση’’ ήτοι, συνολικά παράταση σαράντα έξη (46) ηµερολογιακές ηµέρες, µε νέα 
προθεσµία περαίωσης την 31η ∆εκεµβρίου 2012,  
        προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 
                                                ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω  
                                                    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη χορήγηση 3ης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του υποέργου µε τίτλο: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740»  ‘’µε αναθεώρηση’’ ήτοι, 
συνολικά παράταση σαράντα έξη (46) ηµερολογιακές ηµέρες, µε νέα προθεσµία περαίωσης την 
31η ∆εκεµβρίου 2012, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

 
 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      

 

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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