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Π Ρ Α Ξ Η   µε αριθ. 317 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 26 από 31-10-2011 συνεδρίασης αυτού, που έγινε 
µε  την αριθ. 25/36721/26-10-2011  πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 
Πέτρου Μπουρδούκου. 

 

ΓΙΑ 
«Παράταση προγραµµατικής σύµβασης για το έργο:                                          

“Προσθήκη στο 11ο, 15ο, 18ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας”» 

 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          ΠΕΤΡΟΣ  ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΚΟΣ                                        ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ 

 

Μ Ε Λ Η 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, 
Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης,                          

Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,  Π. Κωστάκης , Σπ. Αµανατίδης,                     
Γ. Παπαδόπουλος, Χ. Αναµουρλόγλου, ∆. Κυριαζής, ∆. Κωστιδάκης,  Α. ∆ηµητσάνου,            

Φ. Αθυµαρίτου, Π. Μανούρης, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου, Ι. Λαζαρίδης,                       
∆. Θωµαΐδου, Ν. Μπράτιµος, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη,  Β. Πατσάκος, 

Ν. Κουκουλάρης,   ∆. Κουκουλάρης, Γ. Τσοµπανίδου, Α. Χατζησαββίδης 
 

∆εν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, 
όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.                  
Λ. Καραγιαννίδης, Ν. Ιωαννίδης, Π. Βλασσάς, Ν. ∆ακουτρός, ∆. Σακαλόγλου. 
 
Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 "περί 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα", κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης, παρόντος του 
∆ηµάρχου κ. Ηρ. Γκότση, από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Π. 
Μπουρδούκο, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 3852/10.  
 
Κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού και είχαν αποχωρήσει οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
κ.κ. Ε. Αµανατίδoυ – Χατζηπαυλή, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου, ∆. Κουκουλάρης 
και Ν. Κουκουλάρης. 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ.35163/3-10-2011 
εισήγηση,  η οποία έχει ως εξής: 
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«Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Ο Ο.Σ.Κ. Α.Ε. σύµφωνα µε την µε αρ. 258/302η/31-5-2005 Απόφαση του ∆.Σ., ενέκρινε την 
Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης για το έργο του θέµατος και στις 03/11/2005 υπεγράφη η 
σχετική Σύµβαση µε το ∆ήµο Ν. Ιωνίας. Στη συνέχεια υπεγράφη Τροποποιητική 
Προγραµµατική Σύµβαση, που αφορά το οικονοµικό αντικείµενο του έργου, το οποίο 
διαµορφώθηκε σε 1.669.365,00€ µε Φ.Π.Α..  

Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου συνέταξε αρµοδίως την µελέτη του έργου του θέµατος, η 
οποία εγκρίθηκε µε την 281/2008 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και το έργο εντάχθηκε 
στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου για το έτος 2009. 

 

Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
Με την 124/09 πράξη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι για την διενέργεια 
του διαγωνισµού, ο οποίος διεξήχθη στις 26.05.2009. 

Προσωρινός ανάδοχος ανεδείχθη, ως µειοδότρια Εταιρία η «ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ Α.Τ.Ε.ΞΕ.Β.Ε.», η 
οποία προσέφερε µέση έκπτωση 33,79 %. 

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, µε την 170/2009 Πράξη της ενέκρινε το από 26.05.2009 πρακτικό 
της ∆ηµοπρασίας και ανακήρυξε ανάδοχο του έργου την Εταιρία η «ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ 
Α.Τ.Ε.ΞΕ.Β.Ε.». 

Στις 10.09.2009 υπεγράφη µεταξύ κ. ∆ηµάρχου και Αναδόχου εταιρίας το 26332/10.09.2009 
Εργολαβικό Συµφωνητικό, ύψους 1.105.266,13€ και µε προθεσµία εκτέλεσης του έργου 380 
ηµερολογιακές ηµέρες (λήξη 24.09.2010).  

 

Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Οι εργασίες άρχισαν αµέσως µετά τη υπογραφή της σύµβασης. Η ανάδοχος εταιρία, µε την µε 
αριθµό πρωτ. 20/01.01.2010 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, λόγω µη έγκαιρης πληρωµής 
του 1ου λογαριασµού, ζήτησε και έγινε νοµίµως αποδεκτή, µε απόφαση του διευθυντή της 
Τεχνικής Υπηρεσίας η ως άνω διακοπή εργασιών. Παράλληλα υποβλήθηκαν ειδικές δηλώσεις 
διακοπής εργασιών και για τον 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και 7ο λογαριασµό µε την ίδια αιτιολογία. Όλες οι 
ανωτέρω έγιναν νοµίµως δεκτές µε αντίστοιχες αποφάσεις του διευθυντή των Τεχνικών 
Υπηρεσιών.  

Με την µε αριθµό 23358/25.06.2010 επιστολή της η ανάδοχος εταιρία ζήτησε ισόχρονη 
παράταση της Συµβατικής προθεσµίας του έργου κατά 143 ηµέρες, έως 14.02.2011. Το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την 182/2010 απόφασή του ενέκρινε τρίµηνη παράταση της 
συµβατικής προθεσµίας του έργου µέχρι τις 24.12.2010, καθώς το έργο βρισκόταν σε στάδιο 
τέτοιο που εκτιµήθηκε ότι εφόσον ικανοποιούνταν οι οικονοµικές απαιτήσεις του εργολάβου, σε 
εύλογο χρονικό διάστηµα από τον Ο.Σ.Κ., το έργο θα ολοκληρωνόταν στο εν λόγω χρονικό 
διάστηµα.  

Καθώς όµως οι καθυστερήσεις της χρηµατοδότησης από τον Ο.Σ.Κ. και κατά συνέπεια των 
πληρωµών συνεχίζονταν, µε την 37437/29.10.2010 η ανάδοχος εταιρία αιτήθηκε εκ νέου 
παράταση 151 ηµερών, 52 ηµέρες πού απαλείφθηκαν από την πρώτη παράταση και 99 
ηµέρες για τη διακοπή εργασιών από 15.07.2010 έως 21.10.2010. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε 
την υπ’ αριθµ. 244/2010 αποφάσισε παράταση 99 ηµερών της συµβατικής προθεσµίας του 
έργου µέχρι τις 02.04.2010. 

Σήµερα το έργο βρίσκεται σε διακοπή καθώς ο εργολάβος δεν έχει πληρωθεί για τον 13ο, 14ο 
και 15ο λογαριασµό. Τεχνικά, η νέα πτέρυγα έχει αποπερατωθεί και για την πλήρη 
αποπεράτωση του έργου αποµένει µόνο η κατεδάφιση του οικίσκου των χώρων υγιεινής και 
των γραφείων καθώς και η εκτέλεση των εργασιών διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. 

Οι εν λόγω εργασίες δύνανται για λόγους ασφαλείας να εκτελεσθούν µόνο σε περίοδο κατά 
την οποία το σχολείο θα είναι κλειστό, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πρόκλησης 
ατυχήµατος. 

Με την µε αριθµό 8716/24.03.2011 επιστολή της η ανάδοχος εταιρία ζήτησε παράταση της 
Συµβατικής προθεσµίας του έργου έως την 8η Σεπτεµβρίου 2011 για την ασφαλή 
αποπεράτωση των εργασιών όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω. ∆εδοµένου ότι δεν υπήρξε 
υπαιτιότητά της για την καθυστέρηση των εργασιών και ταυτόχρονα συντρέχουν τεχνικοί και 
λόγοι ασφαλείας, η αίτηση της αναδόχου έγινε αποδεκτή µε την 139/2011 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Η ανάδοχος εταιρία µε αριθµό 31387/06.09.2011 αίτησή της αιτήθηκε εκ νέου παράταση έως 
την 7η Σεπτεµβρίου του 2012 καθώς εξακολουθούν να συντρέχουν οι ίδιοι λόγοι (µη έγκαιρη 
εξόφληση λογαριασµών και λόγοι ασφαλείας). Λόγω διακοπής εργασιών η ανάδοχος 
δικαιούται συνολικά παράταση 523 ηµερών. Έως σήµερα της έχουν χορηγηθεί 91 ηµέρες από 
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την 1η παράταση, 99 ηµέρες; από τη 2η παράταση και 159 ηµέρες από την 3η παράταση. 
Συνεπώς έχουν χορηγηθεί 349 ηµέρες παράτασης και υπολείπονται 174 ηµέρες, ήτοι έως 
29.02.2012. 

Προτάθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει παράταση έως την 29η Φεβρουαρίου 
2012. Μετά τα ανωτέρω, προτείνεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει και ισόχρονη 
παράταση της Προγραµµατικής Σύµβασης µε την αντίστοιχη εργολαβική, δηλαδή έως 
29.02.2012.» 
 

Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται διάφορες απόψεις όπως αυτές 
διατυπώνονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.  

Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 
2. Αφού έλαβε υπόψη: 
� την υπ’ αριθµ. 35163/3-10-2011 εισήγηση. 
� την µε αρ. 258/302/31-5-2005 απόφαση ∆.Σ. του ΟΣΚ Α.Ε. 
� την 281/2008 απόφαση του ∆.Σ. Νέας Ιωνίας. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(επί παρόντων –31- ∆ηµοτικών Συµβούλων, λόγω της αποχώρησης των κ.κ.                      
Ε. Αµανατίδου – Χατζηπαυλή, Μ. Καναβού, Ρ. Ουσταµπασίδου,  ∆. Κουκουλάρη και             

Ν. Κουκουλάρη, και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας)  

 

µε 30 ψήφους ΥΠΕΡ και 1 ΠΑΡΩΝ (ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Α. Χατζησαββίδης) 

 

Την ισόχρονη παράταση, µε την αντίστοιχη εργολαβική, της Προγραµµατικής 
Σύµβασης, που αφορά το έργο: “ Προσθήκη στο 11ο, 15ο, 18ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. 
Ιωνίας”, δηλαδή έως 29-2-2012, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό 
µέρος της παρούσας πράξης. 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ηµέρα. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

Π. Μπουρδούκος 
 
 

O Γραµµατέας ∆.Σ. 
Γ. Αναστασιάδου 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή,                  
Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, Α. Καρβουνιάρης, 
Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης, 

Π. Αβακουµίδης, Π. Κωστάκης, Σπ. Αµανατίδης,                      
Γ. Παπαδόπουλος, Χ Αναµουρλόγλου, ∆. Κυριαζής,               
∆. Κωστιδάκης, Α. ∆ηµητσάνου, Φ. Αθυµαρίτου,                  

Π. Μανούρης, Ι. Λαζαρίδης, ∆. Θωµαΐδου, Ν. Μπράτιµος, 
Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος,                               

Γ. Τσοµπανίδου, Α. Χατζησαββίδης 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                                                                                                    
από τα πρακτικά 

 

Νέα Ιωνία αυθηµερόν 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

Πέτρος  Μπουρδούκος  
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