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 Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 13639/19-03-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 7ης
 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

 

Αρ. Αριθ.  Απόφασης 091/2013 

                                                          ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για χορήγηση 1
ης

 παράτασης προθεσµίας 

εκτέλεσης του έργου µε τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓ. Α3/12 

 

 

Σήµερα στις 14 Μαρτίου 2013 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. 12276/08-03-2013 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  08-03-2013.     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
                                                      

                                     Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

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

                 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ∆.Σ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆.Σ., ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
∆.Σ.,  ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ∆.Σ., ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.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 10
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά στην λήψη απόφασης για την λήψη 

απόφασης για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓ. Α3/12. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 10252/27-02-2013 σχετικό έγγραφο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας διαβιβάζουµε:  
 τη µε αριθµό Πρωτ. 8265 / 18 - 02 - 2013  αίτηση του Ανάδοχου του έργου του θέµατος µε  την 
οποία αιτείται 1η παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών κατά τρεις (03) µήνες. 

Αφού λάβετε υπόψη ότι: 

• Με την υπ’ αριθµ. 80/08-03-2012 (Α∆Α: Β443ΩΕΒ-Π9Ε) Απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ιλίου, εγκρίθηκε η υπ’ αριθµ. Ο∆Ο 01/2012 µελέτη. 

• Με την υπ’ αριθµ. 101/29-03-2012 (Α∆Α: Β4Ω9ΩΕΒ-5Ι9) απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 200.000,00 ευρώ (πίστωση 

έτους 2012) σε βάρος του Κ.Α. 30.7334.0001 του έργου του θέµατος η ∆ιακήρυξη 

∆ηµοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι ∆ηµοπράτησης του έργου. 

• Η διεξαγωγή της ∆ηµοπρασίας έγινε  την 08-05-2012 

• Με την Απόφαση 194/15-06-2012 (Α∆Α: Β4ΛΥΩΕΒ-Ο4Π) της Οικονοµικής 

Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό ∆ηµοπρασίας του έργου του θέµατος και η 

εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας ανατέθηκε στην Εργοληπτική Επιχείρηση 

(Ε.Ε.):«ΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ», η οποία 

προσέφερε την χαµηλότερη τιµή προσφοράς µε µέση έκπτωση 56,00%.  

• Με την υπ΄ αριθµ. Α.Π. 28826/25927/16-07-2012 Απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίσθηκε ότι έχει ληφθεί νόµιµα η υπ΄ 

αρίθµ. 194/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

• Με το µε αρ. πρωτοκ. 48010/29 -08 -2012 έγγραφο του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ/ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

κοινοποιήθηκε η υπ’ αρίθµ. 29/2012 πράξη σύµφωνα µε την οποία ο 

προσυµβατικός έλεγχος του έργου προέβη θετικός 

• Το µε αρ. πρωτοκ. 56189/02-11-2012 συµφωνητικό του παραπάνω έργου 

υπεγράφη για το ποσό  των 107.316,95 € χωρίς Φ.Π.Α. και µε διάρκεια  τεσσάρων 
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(04) µηνών. 

Και επειδή: 

• Κατά το προαναφερθέν διάστηµα, από την υπογραφή της σύµβασης έως και 

σήµερα, υπήρξαν αρκετές ηµέρες έντονων βροχοπτώσεων και γενικότερα 

δυσµενών καιρικών συνθηκών οι οποίες εµπόδιζαν στα συνεργεία του αναδόχου να 

εργασθούν.  

• Στο ίδιο διάστηµα παρεµβλήθηκε και η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων – 

Πρωτοχρονιάς κατά την οποία, σύµφωνα και µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, 

δεν έγιναν εργασίες. 

• Επιπλέον, η µεγάλη διασπορά του αντικειµένου σε διάφορες διευθύνσεις εντός των 

ορίων του ∆ήµου µας και τα επί τόπου κατασκευαστικά µικροπροβλήµατα που 

συχνά προκύπτουν σε αυτής της φύσης τα έργα,  δηµιούργησαν καθυστερήσεις 

στην υλοποίησή του. 

• Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διατυπώνει τη σύµφωνη γνώµη της για την  έγκριση της 

1ης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου του θέµατος ήτοι, συνολικά 

παράταση ενενήντα δύο (92) ηµερολογιακές ηµέρες, µε νέα προθεσµία περαίωσης 

την 02η Ιουνίου 2013. 

• 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 1ης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης 
του έργου µε τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ  ΕΡΓ. Α3/12»  ‘’µε αναθεώρηση’’ ήτοι, συνολικά 
παράταση ενενήντα δύο (92) ηµερών µε νέα προθεσµία περαίωσης την 02η Ιουνίου 2013. 
 
  προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
 

ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ  
ΕΡΓ. Α3/12»  ‘’µε αναθεώρηση’’ ήτοι, συνολικά παράταση ενενήντα δύο (92) ηµερών µε νέα 
προθεσµία περαίωσης την 02η Ιουνίου 2013, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 
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Οι ∆.Σ. κ.κ. Ζορµπά Καλοµοίρα, Σταµατόπουλος Γεώργιος, Παπαδογιαννάκη Αναστασία, 
Τριανταφύλλου Νικόλαος, Βλάχου Βασιλική, Κόχυλα Καλλιόπη, Κακούρης Αντώνης, 
Κανελλόπουλος Γεώργιος, ∆αλαµάγκας ∆ηµήτριος, Γρετσίστα Ελένη, Γραµµένου Μαρία, 
Κουτσιανάς Παναγιώτης, Αϊβαλιώτης Νικόλαος &  Χρόνης Γεώργιος, έδωσαν αρνητική ψήφο. 

 

 
 Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ. 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      
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