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ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΑΗ 270
Έγκριςη παράταςησ του επιπρόςθετου χρόνου για τη ςύνταξη τησ μελέτησ: «Διαχειριςτική
μελέτη για την προςταςία και ανάδειξη του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου»
Πρακτικό τησ με αριθ. 16/2017 ςυνεδρύαςησ του Δημοτικού υμβουλύου του Δόμου Παπϊγου - Φολαργού,
τησ 01ησ του μηνόσ Νοεμβρίου, του ϋτουσ 2017.
τον Φολαργό ςόμερα, 01.11.2017, ημϋρα Σετάρτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό υμβούλιο του Δόμου
Παπϊγου - Φολαργού, ςυνόλθε ςε τακτική ςυνεδρύαςη ςτο Δημοτικό Κατϊςτημα Φολαργού, ύςτερα από
την με αριθμό πρωτ. 27956/27.10.2017 πρόςκληςη του Προϋδρου του Αθαναςύου Βαλυρϊκη, που
επιδόθηκε και δημοςιεύθηκε νόμιμα, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α΄
87).
Διαπιςτώθηκε πωσ υπϊρχει νόμιμη απαρτύα, δεδομϋνου ότι ςε ςύνολο 33 μελών παραβρϋθηκαν ςτη
ςυνεδρύαςη 21 και ονομαςτικϊ οι :
ΠΑΡΟΝΣΕ
Δημότριοσ Οικονόμου
Φρύςα Παρύςη
Μαρύα Αθαναςϊκου - Μουντϊκη
Αθανϊςιοσ Αυγουρόπουλοσ
Ειρόνη Βεντουζϊ - Παπανικολϊου
Ωννα - Μαρύα Σςικρικώνη
Δόμητρα Ρουφογϊλη

Αγλαΐα ουρανό
Αθανϊςιοσ Βαλυρϊκησ
Γεωργύα Αρβανύτη
Γεώργιοσ Σςουροπλόσ
Μαρύα Δημητριϊδου
Βαςιλικό Μπουφούνου
Μιχαόλ Σρϊκασ

Βαςύλειοσ ιαμϊνησ
Αθανϊςιοσ Φαρακτινιώτησ
Νικόλαοσ Κουτϊκησ
Περικλόσ Ζόκασ
Αικατερύνη Υαςούλη
Γεώργιοσ Ανυφαντόσ
Γεώργιοσ Ρεμούνδοσ

ΑΠΟΝΣΕ
Παναγιώτησ Δεμϋςτιχασ
Μιχαόλ Φατζόσ
Βικτωρύα Νικϊκη
Ιωϊννησ κουτϋρησ

Κων/νοσ - Πολυχρόνησ Σύγκασ
Ελϋνη Γεωργακοπούλου
Ιωϊννησ Κεχρόσ
Δημότριοσ Σούτουζασ

Νικόλαοσ Αποςτολόπουλοσ
Φαρϊλαμποσ Κουγιουμτζόπουλοσ
Νικόλαοσ τϊππασ
Φριςτύνα Πολυκαλϊ

(οι οποίοι δεν προςήλθαν αν και προςκλήθηκαν νόμιμα).

Επύςησ προςκλόθηκαν και παραβρϋθηκαν ςτη ςυνεδρύαςη, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτότων
Παπϊγου και Φολαργού κ.κ. Μαρύα Δημϊκου και Αικατερύνη Γκούμα αντύςτοιχα.
τη ςυνεδρύαςη παρόντεσ όταν επύςησ ο Δόμαρχοσ κοσ Ηλύασ Αποςτολόπουλοσ και η Δημοτικό
υπϊλληλοσ κα Ειρόνη Πετροπούλου για την τόρηςη των πρακτικών τησ ςυνεδρύαςησ.
Ο Πρόεδροσ κόρυξε την ϋναρξη τησ ςυνεδρύαςησ και αναφερόμενοσ ςτο 7ο θϋμα τησ Ημερόςιασ
Διϊταξησ, ϋδωςε τον λόγο ςτην Αντιδόμαρχο Σεχνικών Ϊργων, Ποιότητασ Ζωόσ και προώθηςησ τησ
Βιώςιμησ Αςτικόσ Κινητικότητασ κα Γεωργύα Αρβανύτη, η οπούα ειςηγόθηκε τα κϊτωθι:
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Σην υπ’ αριθ. 197/16-09-2015 (ΑΔΑ: ΒΝΟ4ΨΞ1-4ΕΖ) απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου ϋγκριςησ
του τεχνικού προγρϊμματοσ του Δόμου για το ϋτοσ 2016 καθώσ και την υπ΄ αριθ. 42/09-03-2016
(ΑΔΑ: 6ΧΑΗΨΞ1-Μ8Λ) τροποπούηςη του τεχνικού προγρϊμματοσ με ϋνταξη ςε αυτό η μελϋτη με
τύτλο «ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΟΤ ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΑΡΚΟΤ
ΠΑΠΑΓΟΤ» με Κ.Α. 35.7413.0002 και προώπολογιςμό 5.326,88€ και του τρόπου εκτϋλεςησ τησ
μελϋτησ με απ’ ευθεύασ ανϊθεςη.
Σην υπ’ αριθ. 287/09-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΙΤΓΨΞ1-3ΧΟ) απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου ϋχει
ενταχθεύ ςτο τεχνικό πρόγραμμα του Δόμου για το ϋτοσ 2017 και την υπ’ αριθ. 20/15-02-2017 (ΑΔΑ:
6ΦΔΠΨΞ1-ΨΗ7) απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου περύ τροποπούηςησ του τεχνικού
προγρϊμματοσ του Δόμου και ϋνταξη του ϋργου με τύτλο «ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΟΤ ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΠΑΠΑΓΟΤ» με Κ.Α. 35.7413.0002 με
προώπολογιςμό 1.554,96€ και με τρόπο εκτϋλεςησ του ϋργου με απ’ ευθεύασ ανϊθεςη.
Σην υπ’ αριθ. 270/03-11-2015 (ΑΔΑ: Ψ8ΕΕΨΞ1-ΤΝΛ) απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου περύ
ϋγκριςησ του προώπολογιςμού του Δόμου για το ϋτοσ 2016 καθώσ και με την υπ’ αριθ. 43/09-032016 (ΑΔΑ: Χ0ΓΖΨΞ1-86Θ) αναθεώρηςη του προώπολογιςμού με εγγραφό πύςτωςησ ςτο ποςό
των 5.326,88€ για την πληρωμό τησ δαπϊνησ τησ εκτϋλεςησ τησ μελϋτησ.
Σην υπ’ αριθ. 311/16-11-2016 (ΑΔΑ: ΨΟΣ0ΨΞ1-ΜΛΓ) απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου ϋγκριςησ
του προώπολογιςμού του Δόμου για το ϋτοσ 2017 και την υπ’ αριθ. 21/15-02-2017 (ΑΔΑ: 7ΘΗΣΨΞ1ΤΥ) απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου περύ ϋγκριςησ αναμόρφωςησ του προώπολογιςμού
του Δόμου για το 2017 με την οπούα ϋχει εγγραφεύ πύςτωςη για το 2017 το ποςό των 1.554,96€ για
την πληρωμό τησ δαπϊνησ εκτϋλεςησ τησ μελϋτησ.
Σην υπ’ αριθ. 61/21-04-2016 (ΑΔΑ: 6ΧΣΙΨΞ1-ΡΤΑ) απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ ϋγκριςησ τησ
363/2016 απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ για τη δϋςμευςη τησ πύςτωςησ 5.326,88€ για το 2016.
Σην υπ’ αριθ. 56/2016 τεύχοσ προεκτιμώμενησ αμοιβόσ για την εκπόνηςη τησ παραπϊνω μελϋτησ
με προώπολογιςμό 4.330,80€ χωρύσ Υ.Π.Α. και 5.326,88€ με Υ.Π.Α. 23%.
Σην υπ’ αριθ. 7090/28-03-2016 βεβαύωςη τησ Δ/νςησ Σεχνικών Τπηρεςιών του Δόμου περύ
αδυναμύασ ςύνταξησ τησ απαιτούμενησ μελϋτησ.
Σην υπ’ αριθ. 75/27-04-2016 (ΑΔΑ: ΨΜΘΧΨΞ1-ΟΨΣ) απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ με θϋμα:
«Απ’ ευθεύασ ανϊθεςη μελϋτησ ‘ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΟΤ
ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΠΑΠΑΓΟΤ’».
Σην υπ’ αριθ. πρωτ. 37901/14249/10-06-2016 απόφαςη τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Αττικόσ,
περύ νομιμότητασ τησ 75/2016 απόφαςησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ και το ϊρθρο 149 του Ν.
3463/2006 (ΥΕΚ Α 114/30-06-2006).
Σην υπ’ αριθ. 16533/29-06-2016 ςύμβαςη εκπόνηςησ τησ παραπϊνω μελϋτησ. Η αμοιβό του
αναδόχου καθορύςτηκε ςτο ποςό των 5.183,20€ : 4.180,00€ ςυν 1.003,20€ για 24 % Υ.Π.Α..
Η μελϋτη εκπονεύται ςε δύο φϊςεισ. Η ςυνολικό προθεςμύα νοεύται το χρονικό διϊςτημα από την
υπογραφό τησ ςύμβαςησ μϋχρι την ϋκδοςη τησ απόφαςησ ϋγκριςησ του ςυνόλου των μελετών
και ορύςτηκε ςε τετρακόςιεσ πενήντα (450) ημέρεσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 27 παρ. 1 και 2 του Ν.
3316/2005 και κατανϋμεται ωσ εξόσ: Ο καθαρόσ χρόνοσ εκπόνηςησ τησ Α΄ Υάςησ τησ μελϋτησ
ορύςτηκε ςτισ ενενήντα (90) ημέρεσ, δηλαδό την 29η-09-2016. Ο καθαρόσ χρόνοσ εκπόνηςησ τησ Β΄
Υάςησ τησ μελϋτησ ορύςτηκε ςτισ τριακόςιεσ εξήντα (360) ημέρεσ. τον καθαρό χρόνο δεν
ςυνυπολογύζονται οι καθυςτερόςεισ για τισ οπούεσ δεν ευθύνεται ο ανϊδοχοσ.
Ο επιπρόςθετοσ χρόνοσ που περιλαμβϊνει τισ καθυςτερόςεισ για τισ οπούεσ δεν ευθύνεται ο
ανϊδοχοσ και αφορϊ ιδύωσ τισ διαδικαςύεσ ελϋγχου και εγκρύςεωσ τμημϊτων ό του ςυνόλου τησ
μελϋτησ και τισ απαραύτητεσ ςυναινϋςεισ και εγκρύςεισ ϊλλων Τπηρεςιών (ϋγκριςη τησ μελϋτησ
καθώσ και για τη θεώρηςη από την αρμόδια Τ.ΔΟΜ) ορύςτηκε ςε τριακόςιεσ εξήντα (360) ημέρεσ.
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13. Σο υπ’ αριθ. 23348/29-09-2016 υποβολό μελϋτησ Α’ Υϊςησ από τον ανϊδοχο μελετητό.
14. Σην υπ’ αριθ. 28340/28-11-2016 απόφαςη τησ Δ/νςησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ του Δόμου ϋγκριςησ
μελϋτησ Α’ Υϊςησ τησ μελϋτησ.
15. Σο υπ’ αριθ. 30249/19-12-2016 ϋγγραφό μασ προσ το Δαςαρχεύο Πεντϋλησ για τη θεώρηςη τησ
Διαχειριςτικόσ μελϋτησ Μεγϊλου Πϊρκου Παπϊγου (αριθ. πρωτ. Δαςαρχεύου 6408/108656/22-122016).
II. ΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΑΗ
Η παρϊταςη του χρόνου αφορϊ τον επιπρόςθετο χρόνο που περιλαμβϊνει τισ καθυςτερόςεισ για τισ
οπούεσ δεν ευθύνεται ο ανϊδοχοσ και αφορϊ ιδύωσ τισ διαδικαςύεσ ελϋγχου και εγκρύςεωσ τμημϊτων ό του
ςυνόλου τησ μελϋτησ και τισ απαραύτητεσ ςυναινϋςεισ και εγκρύςεισ ϊλλων Τπηρεςιών (ϋγκριςη τησ
μελϋτησ από τον Γενικό Γραμματϋα τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ καθώσ και για τη θεώρηςη από το
Δαςαρχεύο Πεντϋλησ και Δ/νςη Δαςών).
Η παρϊταςη αφορϊ την καθυςτϋρηςη:
α) ςτη θεώρηςη τησ μελϋτησ από το Δαςαρχεύο Πεντϋλησ, τη Δ/νςη Δαςών και
β) ςτην ϋγκριςό τησ από τον Γενικό Γραμματϋα τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ.
Η διαχειριςτικό μελϋτη του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου, ςυντϊχθηκε βϊςει τησ απόφαςησ
133384/6587/10-12-2015 «Προδιαγραφϋσ ύνταξησ των μελετών Διαχεύριςησ Πϊρκων και Αλςών» (ΥΕΚ
2828Β’/23-12-2015).
Η ϋγκριςη τησ Μελϋτησ Διαχεύριςησ γύνεται από τον Γενικό Γραμματϋα τησ οικεύασ Αποκεντρωμϋνησ
Διούκηςησ ύςτερα από θεώρηςη τησ δαςικόσ υπηρεςύασ (Δαςαρχεύο Πεντϋλησ και Δ/νςη Δαςών),
ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 2δ τησ απόφ. 133384/6587/10-12-2015.
Η παρϊταςη των δεκαοκτώ (18) μηνών ζητεύται ςτον επιπρόςθετο χρόνο, ο οπούοσ περιλαμβϊνει τισ
καθυςτερόςεισ για τισ οπούεσ δεν ευθύνεται ο ανάδοχοσ.
Έχουμε την γνώμη,
ότι δύναται το Δημοτικό υμβούλιο να παρατεύνει τον επιπρόςθετο χρόνο εκπόνηςησ τησ μελϋτησ
κατά δεκαοκτώ (18) μήνεσ. Ο επιπρόςθετοσ χρόνοσ που περιλαμβϊνει τισ καθυςτερόςεισ για τισ οπούεσ
δεν ευθύνεται ο ανϊδοχοσ και αφορϊ ιδύωσ τισ διαδικαςύεσ ελϋγχου και εγκρύςεωσ τμημϊτων ό του
ςυνόλου τησ μελϋτησ και τισ απαραύτητεσ ςυναινϋςεισ και εγκρύςεισ ϊλλων Τπηρεςιών (ϋγκριςη τησ
μελϋτησ καθώσ και για τη θεώρηςη από το Δαςαρχεύο Πεντϋλησ, τη Δ/νςη Δαςών και τον Γενικό
Γραμματϋα τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Αττικόσ).
Σο Δημοτικό υμβούλιο, μετϊ από διαλογικό ςυζότηςη και αφού ϋλαβε υπόψη τισ διατϊξεισ του
ϊρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονιςμό Λειτουργύασ του Δημοτικού υμβουλύου.

ΑΠΟΥΑΙΕ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΧΗΥΙΑ
Εγκρύνει την παρϊταςη του επιπρόςθετου χρόνου για τη ςύνταξη τησ μελϋτησ: «Διαχειριςτικό
μελϋτη για την προςταςύα και ανϊδειξη του Μεγϊλου Πϊρκου Παπϊγου» κατά δεκαοκτώ (18) μήνεσ, για
τουσ λόγουσ που αναφϋρονται ςτο ςκεπτικό τησ παραπϊνω ειςόγηςησ.

«Λευκό» ψόφιςε ο Δημοτικόσ ύμβουλοσ κοσ Γεώργιοσ Ρεμούνδοσ.
«Παρών» δόλωςε ο Δημοτικόσ ύμβουλοσ κοσ Γεώργιοσ Ανυφαντόσ.
Κατϊ τη διαδικαςύα τησ ψηφοφορύασ απουςύαζε η Δημοτικό ύμβουλοσ κα Φρύςα Παρύςη.
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Η απόφαςη έλαβε τον αριθμό 270/2017.

Ο Γραμματϋασ

Ο Πρόεδροσ

Μιχαόλ Σρϊκασ

Αθανϊςιοσ Βαλυρϊκησ

Σα Μέλη
Δ. Οικονόμου, Μ. Αθαναςϊκου - Μουντϊκη, Α. Αυγουρόπουλοσ, Ε. Βεντουζϊ - Παπανικολϊου, Α.-Μ.
Σςικρικώνη, Δ. Ρουφογϊλη, Α. ουρανό, Γ. Αρβανύτη, Γ. Σςουροπλόσ, Μ. Δημητριϊδου, Β. Μπουφούνου, Β.
ιαμϊνησ, Α. Φαρακτινιώτησ, Ν. Κουτϊκησ, Π. Ζόκασ, Α. Υαςούλη, Γ. Ανυφαντόσ, Γ. Ρεμούνδοσ.

