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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      ANAΡΤΗΤΕΑ                                                              
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. 434 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 33 από 29-12-2011 συνεδρίασης αυτού, που έγινε 
µε την αριθ. 32/44752/23-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 
Πέτρου Μπουρδούκου. 

ΓΙΑ 
«Έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης                

“Μελέτη αντιπληµµυρικής προστασίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας”» 

 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΚΟΣ                                          ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 Μ Ε Λ Η 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, 
Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Λ. Καραγιαννίδης, Α. Τσαούσης,                    
Γ. Ιωαννίδης, Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,  Σπ. Αµανατίδης,                      

Γ. Παπαδόπουλος, ∆. Κωστιδάκης,  Α. ∆ηµητσάνου, Φ. Αθυµαρίτου, Λ. Βουδούρης,          
Π. Μανούρης, Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου, Ι. Λαζαρίδης,                           

Ν. ∆ακουτρός, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Ν. Κουκουλάρης, ∆. Κουκουλάρης,                 
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. Π. Κωστάκης, Γ. Αναστασιάδου, Χ. Αναµουρλόγλου, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος,              
Γ. Τσοµπανίδου, ∆. Σακαλόγλου, ∆. Θωµαΐδου.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνεδριάζει µε ελλιπή σύνθεση,  επειδή, µέχρι την ηµεροµηνία 
συνεδρίασης, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναπλήρωσης του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου κ. Νικολάου Μπράτιµου, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του 
∆ηµοτικού Συµβούλου. 
 
Στο σηµείο αυτό o Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Πέτρος Μπουρδούκος, επειδή 
απουσιάζει η Γραµµατέας του Σώµατος κ. Γεωργία Αναστασιάδου, αναθέτει τα 
καθήκοντα του Γραµµατέα ∆ηµοτικού Συµβουλίου στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο                       
κ. ∆ηµήτρη Κυριαζή. 
 
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.  
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Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος αυτού δεν είχε προσέλθει ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Π. Αβακουµίδης και είχαν αποχωρήσει οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.                   
Ν. Κουκουλάρης και ∆. Κουκουλάρης,                    

Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ. 44463/21-12-
2011 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: 

«Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του µε αρ. πρωτ. 36335/18-10-2010 Ιδιωτικού Συµφωνητικού 
εκπόνησης της µελέτης του θέµατος, η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου 
αυτής ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες, ενώ ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσής της ορίζεται σε έξι 
(6) µήνες. Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο του Ιδιωτικού Συµφωνητικού η ηµεροµηνία έγκρισης του 
χρονοδιαγράµµατος συνιστά και την ηµεροµηνία έναρξης των ως άνω προθεσµιών. Επίσης, 
σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο του Ιδιωτικού Συµφωνητικού, προϋπόθεση για την έναρξη των 
οριζόµενων προθεσµιών είναι η από 22.11.2010 κοινοποίηση στον ανάδοχος της επίβλεψης 
της µελέτης, περαιτέρω δε, στους ως άνω χρόνους δεν περιλαµβάνονται 15 ηµέρες διακοπών 
Χριστουγέννων, 10 ηµέρες διακοπών Πάσχα και ο µήνας Αύγουστος, σαν ηµέρες γενικής 
αδείας. 

Σύµφωνα µε την ηµεροµηνία αυτή και τους προαναφερόµενους χρόνους γενικής αδείας του 
άρθρου 3 του Ιδιωτικού Συµφωνητικού, η συνολική προθεσµία της σύµβασης λήγει στις 
17.01.2012. 

Επίσης: 

• Το Πρόγραµµα Ποιότητας Μελέτης εγκρίθηκε µε το αρ. πρωτ. 41983/16.12.2010 
έγγραφο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

• Το Πρόγραµµα Τοπογραφικών Εργασιών Μελέτης εγκρίθηκε µε το αρ. πρωτ. 
41984/16.12.2010 έγγραφο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας το οποίο στον Ανάδοχο  
κοινοποιήθηκε στις 30.12.2010. 

• Η Τοπογραφική Μελέτη εγκρίθηκε µε το αρ. πρωτ. 5646/16.03.2011 έγγραφο της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας το οποίο κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο στις 22.03.2011. 

• Η Προµελέτη υδραυλικών εγκρίθηκε µε το αρ. πρωτ. 27988/26.07.2011 έγγραφο της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας το οποίο κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο στις 29.07.2011. 

• Η Οριστική Μελέτη εγκρίθηκε µε το αρ. πρωτ. 1119/31.10.2011 έγγραφο της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας το οποίο κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο στις 20.12.2011. 

Για τις προαναφερόµενες εγκρίσεις έχουν εµπρόθεσµα υποβληθεί οι σχετικές µελέτες. 

Για την ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου υπολείπεται η εκπόνηση των Τευχών 
∆ηµοπράτησης και των ΦΑΥ-ΣΑΥ κατόπιν σχετικής εντολής της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα της µελέτης, ήτοι εντός 15 ηµερών από την 
σχετική εντολή. 

Επιπλέον των προαναφερόµενων, στις 26.11.2011 η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µε το Α.Π. 
36794/26.11.2011 έγγραφό της, έδωσε εντολή για τη σύνταξη και υποβολή του 1ου 
Συγκριτικού Πίνακα της µελέτης και του προγράµµατος Γεωτεχνικών Ερευνών, στον οποίο θα 
συµπεριλαµβάνονταν οι απαιτούµενες συµπληρωµατικές µελέτες (υδραυλικές και γεωτεχνικές 
µελέτες) του κύριου Συλλεκτήρα της Υποζώνης ΙΙΙ στην περιοχή του Περισσού. Στις 
31.10.2011 (αρ. πρωτ. κατάθεσης στην ∆.Υ. : 37302/31.10.2011) υποβλήθηκε σχέδιο του 1ου 
Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της µελέτης και του προγράµµατος Γεωτεχνικών Ερευνών και 
αναµένεται η αρµόδια θεώρηση και έγκριση αυτού, καθώς και της 1ης συµπληρωµατικής 
σύµβασης. 

Στο πλαίσιο των προαναφερόµενων, η σύνταξη των Τευχών ∆ηµοπράτησης και των ΦΑΥ-
ΣΑΥ των έργων, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µετά την ολοκλήρωση των συµπληρωµατικών 
εργασιών της 1ης συµπληρωµατικής σύµβασης, ώστε το έργο να καταστεί ενιαίο και 
λειτουργικό. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω απαιτείται η λήψη απόφασης παράτασης, άνευ 
υπαιτιότητας του Αναδόχου, της συνολικής προθεσµίας της σύµβασης, χωρίς 
µεταβολή αφενός του καθαρού χρόνου εκπόνησης της µελέτης, αφετέρου των 
τµηµατικών προθεσµιών. 

Εκτιµώντας ότι για την υπογραφή της 1ης συµπληρωµατικής σύµβασης και την εκπόνηση και 
έγκριση των συµπληρωµατικών µελετών, θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος, τουλάχιστον, έξι (6) 
µηνών, προτείνεται η παράταση της συνολικής συµβατικής προθεσµίας κατά πέντε (5) 
µήνες, ήτοι µέχρι τις 17.06.2012.  
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Για τα ανωτέρω εκτεθέντα έχει υποβληθεί και σχετική αίτηση παράτασης από την Ανάδοχο 
Εταιρία “INTEGER Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία Μελετών”. 

Προτείνουµε προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση τη χορήγηση παράτασης της συνολικής 
προθεσµίας, µέχρι τις 17.06.2012».  
 
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. 44463/21-12-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(επί παρόντων -29- ∆ηµοτικών Συµβούλων κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού,     
µετά την αποχώρηση  των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Ν. Κουκουλάρη, ∆. Κουκουλάρη                                      

και λόγω της µη προσέλευσης του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Π. Αβακουµίδη                          
και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας) 

µε ψήφους 28 ΥΠΕΡ και 1 ΠΑΡΩΝ (ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Α. Χατζησαββίδης)  

 

Την έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης 
της µελέτης “Μελέτη αντιπληµµυρικής προστασίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας”, άνευ 
υπαιτιότητας του Αναδόχου, χωρίς µεταβολή του καθαρού χρόνου εκπόνησης της 
µελέτης, κατά πέντε (5) µήνες, ήτοι µέχρι τις 17-06-2012, 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 
 
 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ. 
∆. Κυριαζής 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή,                 
Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, Α. Καρβουνιάρης, 

Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Λ. Καραγιαννίδης,                       
Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή, 
Σπ. Αµανατίδης, Γ. Παπαδόπουλος, ∆. Κωστιδάκης,             
Α. ∆ηµητσάνου, Φ. Αθυµαρίτου, Λ. Βουδούρης,                     

Π. Μανούρης, Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός,                                   
Ρ. Ουσταµπασίδου, Ι. Λαζαρίδης, Ν. ∆ακουτρός,                    
Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης,  Α. Χατζησαββίδης 

 

 Ακριβές Αντίγραφο                                                                                                                    
από τα πρακτικά 

 

Νέα Ιωνία αυθηµερόν 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

Πέτρος Μπουρδούκος  
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