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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                                                                                                    
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Π Ρ Α Ξ Η   µε αριθ. 404 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 31 από 12-12-2011 συνεδρίασης αυτού, που έγινε 
µε  την αριθ. 30/42664/7-12-2011  πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 
Πέτρου Μπουρδούκου. 

 

ΓΙΑ 

«Παράταση της προθεσµίας του έργου                                                                                                    
“Κατασκευή τµηµάτων αγωγών ακαθάρτων                                                                                    

και εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων έτους 2010”» 

 

 

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, Λ. Καραγιαννίδης, Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης,            
Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,  Π. Κωστάκης, Σπ. Αµανατίδης,                      

Γ. Παπαδόπουλος, Χ. Αναµουρλόγλου, ∆. Κυριαζής, ∆. Κωστιδάκης,  Α. ∆ηµητσάνου, 
Φ. Αθυµαρίτου, Λ. Βουδούρης, Π. Μανούρης, Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός,                                    

Ρ. Ουσταµπασίδου, Ν. Μπράτιµος, Ι. Λαζαρίδης, Ν. ∆ακουτρός, 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.                      
Ι. Γλυνός, ∆. Σακαλόγλου, ∆. Θωµαΐδου.  
 
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 αποχώρησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.                         
Σ. Βανδώρος, Π. Μανούρης, Ν. Μπράτιµος, Ν. ∆ακουτρός, Ν. Κουκουλάρης και                    
Α. Χατζησαββίδης. 
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Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ.42211/5-12-2011 
εισήγηση,  η οποία έχει ως εξής: 
 

«Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου συνέταξε την υπ’ αρ. 1/2010 µελέτη έργου µε τίτλο 
«Κατασκευή τµηµάτων αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων έτους 
2010». Το έργο αφορά την κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων για την σύνδεση 
τους µε αγωγό ακαθάρτων καθώς και την κατασκευή νέων ή ανακατασκευή υπαρχόντων 
αγωγών ακαθάρτων. 

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 200.000 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του 
εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων, της πρόβλεψης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 

 

Την 16-3-2010 διενεργήθηκε από τον ∆ήµο δηµόσιος διαγωνισµός µε την κατάθεση 
σφραγισµένων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου.  

Ο διαγωνισµός ανέδειξε µειοδότη την κα. Ζερβάκη Μαρία µε ενιαία έκπτωση 32% επί των 
τιµών του τιµολογίου της µελέτης.  

Η ∆ηµαρχιακή επιτροπή µε την υπ’αρ.185/30-3-2010 πράξη της επικύρωσε το αποτέλεσµα 
του διαγωνισµού και ανακήρυξε ανάδοχο την κα. Ζερβάκη Μαρία. 

Ακολούθως υπεγράφη το υπ’ αρ. 21722/15-6-2010 εργολαβικό συµφωνητικό δια του οποίου 
ανατέθει στην κα. Ζερβάκη Μαρία η εκτέλεση του έργου του θέµατος έναντι συµβατικής 
δαπάνης 138.285,72 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του εργολαβικού οφέλους, των 
απροβλέπτων, της πρόβλεψης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.  

 

Η  προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε δεκαπέντε µήνες από την ηµεροµηνία 
υπογραφής του συµφωνητικού (δηλαδή ηµεροµηνία περαίωσης του έργου  15-9-2011).  

Με την υπ’ αρ. 283/12-9-2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η παράταση της 
προθεσµίας περαίωσης του έργου έως 31-12-2011. 

 

Με το αρ. πρωτ. 40665/24-11-2011 έγγραφο, ο ανάδοχος αιτείται την παράταση του χρόνου 
περαίωσης του έργου έως 30-6-2012, λόγω του ότι ενώ έχουν εκτελεστεί όλες οι εργασίες που 
του έχουν ανατεθεί, το οικονοµικό αντικείµενο της εργολαβίας δεν έχει καλυφθεί . 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και συνεκτιµώντας την αναγκαιότητα κάλυψης των αναγκών των 
δηµοτών για νέες συνδέσεις µε το δίκτυο ακαθάρτων, προτείνουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
την αποδοχή του αιτήµατος του αναδόχου για παράταση µε αναθεώρηση της προθεσµίας του 
έργου µέχρι 31-6-2012.» 
 
 
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. 42211/05-12-2011 εισήγηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 (επί παρόντων –32- ∆ηµοτικών Συµβούλων κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού 
λόγω της αποχώρησης των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Σ. Βανδώρου, Π. Μανούρη,                 

Ν. Μπράτιµου, Ν. ∆ακουτρού, Ν. Κουκουλάρη και Α. Χατζησαββίδη                                                                    
και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας) 
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Την έγκριση χορήγησης παράτασης της συµβατικής προθεσµίας του έργου 
«Κατασκευή τµηµάτων αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων 
έτους 2010», µέχρι 31-06-2012, 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 
 
 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ. 
Γ. Αναστασιάδου 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ι. Κολµανιώτης, Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος,                
Φ. Τσοµπάνογλου, Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, 

Λ. Καραγιαννίδης Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης,                           
Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,                            

Π. Κωστάκης, Σπ. Αµανατίδης, Γ. Παπαδόπουλος,                    
Χ. Αναµουρλόγλου, ∆. Κυριαζής, ∆. Κωστιδάκης,                      
Α. ∆ηµητσάνου,  Φ. Αθυµαρίτου, Λ. Βουδούρης,                      
Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου,                               

Ι. Λαζαρίδης, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Β. Πατσάκος, 
Σ. Μαλαγάρη, ∆. Κουκουλάρης, Γ. Τσοµπανίδου   

                          

 Ακριβές Αντίγραφο                                                                                                                    
από τα πρακτικά 

 

Νέα Ιωνία αυθηµερόν 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

Πέτρος Μπουρδούκος 
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