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ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου
για τη σύνταξη της μελέτης: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ» (σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του Ν.
3316/2005).
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Χολαργός σήμερα την 10η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα
10.00 π.μ. και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 5-6-2020, συνήλθε σε Τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :
Παρόντες

Απόντες

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Γεώργιος Ανυφαντής
Μιχάλης Τράκας
Νικόλαος Καραγιάννης
Βασίλης Σιαμάνης
Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Υφαντής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Χαράλαμπος Στάικος
Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.
Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 3/6/2020 εισήγηση της
Τεχνικής Υπηρεσίας, ως ακολούθως:
Σχετικά με την 2η παράταση του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης:
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ» (σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005)
Ι) Στοιχεία του Έργου
1. Την υπ’ αριθμ. 197/16-9-2015 (ΑΔΑ: ΒΝΟ4ΩΞ1-4ΕΖ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2016 καθώς και
την υπ’ αριθμ. 42/9-3-2016 (ΑΔΑ:6ΨΑΗΩΞ1-Μ8Λ) τροποποίηση του Τεχνικού
Προγράμματος με ένταξη σε αυτό η μελέτη με τίτλο “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ” με ΚΑ
35.7413.0004 και προϋπολογισμό 3.551,26€ και του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με απ’
ευθείας ανάθεση.
2. Την υπ’ αριθμ. 287/9-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΙΥΓΩΞ1-3ΨΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2017 και την υπ’ αριθμ. 20/152-2017 (ΑΔΑ: 6ΧΔΠΩΞ1-ΩΗ7) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης
του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου και ένταξη του έργου με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ” ”
με ΚΑ 35.7413.0004 με προϋπολογισμό 974,64€, και με τρόπο εκτέλεσης του έργου με απ’
ευθείας ανάθεση.
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3. Την υπ’ αριθμ. 270/3-11-2015 (ΑΔΑ: Ω8ΕΕΩΞ1-ΥΝΛ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2016 καθώς και με
την υπ’ αριθμ. 43/9-3-2016 (ΑΔΑ:Ψ0ΓΖΩΞ1-86Θ) αναθεώρηση του προϋπολογισμού με
εγγραφή πίστωσης στο ποσό των 3.551,26€ για την πληρωμή της δαπάνης της εκτέλεσης της
μελέτης.
4. Την υπ’ αριθμ. 311/16-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΟΤ0ΩΞ1-ΜΛΓ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 και την υπ’ αριθμ.
21/15-2-2017 (ΑΔΑ: 7ΘΗΤΩΞ1-ΣΥΦ) Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί
έγκρισης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου για το 2017 με την οποία έχει
εγγραφεί πίστωση για το 2017 το ποσό των 974,64€ για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης
της μελέτης.
5. Την με αριθ. 61/21-4-2016 (ΑΔΑ:6ΨΤΙΩΞ1-ΡΥΑ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
έγκρισης της 365/2016 απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης
3.551,26 € για το 2016.
6. Την υπ’ αριθμ. 55/2016 τεύχος Προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνηση της παραπάνω
μελέτης με προϋπ. 2.887,20€ χωρίς ΦΠΑ και 3.551,26€ με ΦΠΑ 23%.
7. Την υπ’ αριθ. 7134/29-3-2016 Βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου περί
αδυναμίας σύνταξης της απαιτούμενης μελέτης.
8. Τη με αριθμό 76/27-4-2016 (ΑΔΑ: Ω4ΘΣΩΞ1-Ζ48) απόφαση Οικονομικής. Επιτροπής με
θέμα: Απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης “ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ”
9. Το με αριθμό πρωτ. 37904/14251/10-6-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, περί νομιμότητας της 76/2016 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και το άρθρο
149 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30-6-2006).
10. Την υπ’ αριθμ. 16531/29-6-2016 σύμβαση εκπόνησης της παραπάνω μελέτης. Η αμοιβή του
αναδόχου καθορίστηκε στο ποσό των 3.248,80€ : 2.620,00€ συν 628,80€ για 24 % ΦΠΑ.
11. Η μελέτη εκπονείται σε δύο φάσεις. Η συνολική προθεσμία νοείται το χρονικό διάστημα από
την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την έκδοση της απόφασης έγκρισης του συνόλου των
μελετών και ορίστηκε σε Τετρακόσιες πενήντα (450) ημέρες,, σύμφωνα με το άρθρο 27
παρ. 1 και 2 του Ν. 3316/2005 και κατανέμεται ως εξής: Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της
Α΄ Φάσης της μελέτης ορίστηκε στις ενενήντα (90) ημέρες, δηλαδή την 29η-9-2016. Ο
καθαρός χρόνος εκπόνησης της Β΄ Φάσης της μελέτης ορίστηκε στις Τριακόσιες εξήντα
(360) ημέρες. Στον καθαρό χρόνο δεν συνυπολογίζονται οι καθυστερήσεις για τις οποίες δεν
ευθύνεται ο ανάδοχος.
12. Ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο
ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου
της μελέτης και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών (έγκριση της
μελέτης καθώς και για τη θεώρηση από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ) ορίστηκε σε Τριακόσιες
εξήντα (360) ημέρες.
13. Το υπ’ αριθμ 23346/29-9-2016 υποβολή μελέτης Α’ Φάσης από τον ανάδοχο μελετητή
14. Το υπ’ αριθμ. 28339/28-11-2016 απόφαση Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου έγκρισης
μελέτης Α’ Φάσης της μελέτης
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15. Το υπ’ αριθμ. 28957/5-12-2016 έγγραφό μας προς το Δασαρχείο Πεντέλης για τη θεώρηση
της Διαχειριστικής μελέτης του άλσους Χολαργού (αρ. πρωτ. Δασαρχείου 6155/103228/812-2016) .
16. Την υπ’ αριθμ. 269/ 1-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΡΒΥΩΞ1-ΒΡΞ) απόφαση ΔΣ παράταση του
επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης κατά δεκαοκτώ (18) μήνες.

ΙΙ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Η παράταση του χρόνου αφορά τον επιπρόσθετο χρόνο που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις
για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως
τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών
(έγκριση της μελέτης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και για τη
θεώρηση από το Δασαρχείο Πεντέλης και Δ/νση Δασών).
Η παράταση αφορά την καθυστέρηση:
α) στην θεώρηση της μελέτης από το Δασαρχείο Πεντέλης, τη Δ/νση Δασών και
β) στην έγκρισή της από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η διαχειριστική μελέτη του Άλσους Χολαργού συντάχθηκε βάσει της απόφασης
133384/6587/10-12-2015 ‘Προδιαγραφές Σύνταξης των μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών’
(ΦΕΚ 2828Β’/23-12-2015).
Η έγκρισή της Μελέτης Διαχείρισης γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από θεώρηση της δασικής υπηρεσίας (Δασαρχείο Πεντέλης και
Δ/νση Δασών) σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2δ της απόφ. 133384/6587/10-12-2015

Η παράταση των τριάντα (30) μηνών ζητείται στον επιπρόσθετο χρόνο, ο οποίος περιλαμβάνει
τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.
Έχουμε την γνώμη
ότι δύναται η Οικονομική Επιτροπή να παρατείνει τον επιπρόσθετο χρόνο εκπόνησης της
μελέτης κατά τριάντα (30) μήνες. Ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για
τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων
ή του συνόλου της μελέτης και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών (έγκριση
της μελέτης καθώς και για τη θεώρηση από το Δασαρχείο Πεντέλης, τη Δ/νση Δασών και τον Γενικό
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
•

Την εισήγηση της Προέδρου

•

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Εγκρίνει τη 2η παράταση του
επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης:
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ» (σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005) κατά τριάντα (30) μήνες,
σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μιχάλης Τράκας
Βασίλης Σιαμάνης
Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Υφαντής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Χαράλαμπος Στάικος
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