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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αρ. 9ης/2018 Συνεδρίασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αρ. Απόφασης  243/2018  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Έγκριση παράτασης εργολαβικής 
σύµβασης του έργου µε τίτλο: 
«Ανακατασκευή τµήµατος οδού Αγ. 
Παρασκευής» (Α.Μ. 14/2016) 
 

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα τη 16η του µήνα 
Μαΐου του έτους 2018, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε Συνεδρίαση 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αρ. 17268/11-05-2018 έγγραφη πρόσκληση της 
Πρόεδρου, που εστάλη στον ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης 
επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆. και Ε.Η.∆.. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 
23. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ 
ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ 
ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 
ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 
ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
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Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ηµερησίας διάταξης συζήτησης προσήλθαν οι κ.κ. Α. 
Αθανασούλη, Α. Νταβίας, Θ. Βαρδουλάκης και Γ. Λιερός, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Χριστούλη, Ν. Πράσσος και Χ. Κασίµης, 
πριν τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Θ. Αλεξίου, κατά τη 
διάρκεια συζήτησης του 8ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Λαµπρόπουλος 
και Α. Καζάνη και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
προσήλθαν οι κ.κ. Π. Αναστασιάδης, Χ. Μάζη και Κ. Φασίτσα. 
 
Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Κουράσης, Μ. Κόσσυβας, Π. Αναστασιάδης και Χ. Κασίµης, στο 24ο θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π. Λαµπρόπουλος, πριν τη συζήτηση του 26ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Γ. Θωµάς, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 26ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Χ. Μάζη και πριν τη συζήτηση του 28ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας. 
 
Ο κ. Κ. Αγγελής αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
και προσήλθε στο 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος κ. Ε. Γαλάνη και η κ. Β. Βαζάκα 
αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και προσήλθαν πριν τη 
συζήτηση του 25ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και ο κ. Ν. Πράσσος αποχώρησε πριν τη 
συζήτηση του 26ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και προσήλθε πριν τη συζήτηση του 27ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος δεν προσήλθε αν και ειδοποιήθηκε νόµιµα.  Με την υπ’ 
αρ. πρωτ. 240/28-02-2017 απόφαση ∆ηµάρχου, τον ∆ήµαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήµαρχος 
Πολιτισµού, κ. Σέργιος Γκάκας. 
 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την 
τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του 32ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, είπε ότι: 
 
Μας υπεβλήθη η υπ΄αρ. 16091/7-5-2018 εισήγηση από το Τµήµα Έργων της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
Λαµβάνοντας υπόψη: 

Τα Συµβατικά και ιστορικά στοιχεία του έργου: 

α. Την υπ’αριθµ. 14/2016 µελέτη µε τίτλο «Ανακατασκευή τµήµατος οδού Αγ. Παρασκευής», 
προϋπολογισµού 350.000,00 € (µε το ΦΠΑ 24%), συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Τεχνική 
Υπηρεσία του ∆ήµου Χαλανδρίου. 
β. Την υπ΄αριθµ. 838/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Χαλανδρίου µε την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισµού για την ανάθεση του εν λόγω έργου καθώς 
και την ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 350.000,00 € ΕΥΡΩ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%, σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.09 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Χαλανδρίου (Α∆Α: 
ΩΕΑ9ΩΗ∆-0∆6). 
γ. Τη δηµοπρασία που διενεργήθηκε στις 10/01/2017, στην οποία αναδείχθηκε µειοδότης η 
εταιρεία ∆. ΡΟΥΣΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 55,01% επί των τιµών του 
τιµολογίου.                
δ. Το αποτέλεσµα της ∆ηµοπρασίας, το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ. 193/2017 Απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Χαλανδρίου (Α∆Α: 69Φ4ΩΗ∆-Ε3Ω).  
ε. Την εργολαβική σύµβαση υπογράφηκε την  7-7-2017 µε Α∆ΑΜ: 17SYMV001656031 07-07-
2017. 
στ. Τη συµβατική προθεσµία περαιώσεως µε βάση την Ε.Σ.Υ. του έργου σε οχτώ (8) µήνες ήτοι 
µέχρι την 7/03/2018. 
ζ. Τη µε αρ. 112/2108 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α:ΩΜΠΗΩΗ∆-Ο11) έγκρισης πρώτης 
παράτασης για διάστηµα δυο (2) µηνών, ήτοι µέχρι 7/05/2018. 
η. Τη µε αρ. 173/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α:6ΦΜ6ΩΗ∆-ΧΩ4) για έγκριση 
αλλαγής οδοστρώµατος προς επίλυση θέµατος της θέσης περιπτέρου στην πλατεία Φλύας. 
θ. Την υπ΄αριθµ. 15844/7-05-2018 αίτηση του αναδόχου για παράταση του εν θέµατι έργου. 
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ι. Το γεγονός ότι: 
• αναµένεται από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής Β. Τοµέα η έγκριση αλλαγής 
οδοστρώµατος στη συµβολή της οδού Αγ. Παρασκευής µε την πλατεία Φλύας, προκειµένου να 
επιλυθεί το θέµα της θέσης µετακίνησης του περιπτέρου που βρίσκεται στην εν λόγω θέση και το 
οποίο καταλαµβάνει τµήµα του προς κατασκευή πεζοδροµίου λόγω του εξοπλισµού που έχει 
τοποθετήσει, 
• έχουν παραληφθεί εργασίες µε το 2ο Π.Π.Α.Ε. από την Τριµελή Επιτροπή Π.Π.Α.Ε. από τις 
15/3/2018 οι οποίες πρέπει να συµπεριληφθούν στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο 
οποίος είναι υπό σύνταξη,  
• σύµφωνα µε την από 7/5/2018 επιστολή του προµηθευτή του ποδηλατόδροµου τα υλικά για 
την κατασκευή του είναι έτοιµα προς παράδοση και τοποθέτηση µε την προϋπόθεση το 
υπόστρωµα του ποδηλατόδροµου να είναι στεγνό χωρίς υγρασία, ωστόσο την τελευταία 
εβδοµάδα παρατηρήθηκαν συνεχείς βροχοπτώσεις, 
• σύµφωνα µε την από 7/5/2018 επιστολή του προµηθευτή των ιστών και φωτιστικών 
διαπιστώνεται ότι η παραγγελία τους έχει πραγµατοποιηθεί από 29/3/2018 και αναµένεται η 
εξόφληση του υπόλοιπου ποσού από τον εργολάβο για την αποστολή του υλικού, 
• αποµένουν εργασίες που για να ολοκληρωθούν προϋποθέτουν προµήθεια υλικών (ιστοί και 
φωτιστικά οδοφωτισµού, υλικά επίστρωσης ποδηλατόδροµου, πίλαρ και προγραµµατιστής 
άρδευσης), 
η υπηρεσία εισηγείται την παράταση χωρίς αναθεώρηση της εργολαβικής σύµβασης του έργου 
µε τίτλο: «Ανακατασκευή τµήµατος οδού Αγ. Παρασκευής» (Α.Μ. 14/2016), για διάστηµα 
σαράντα (40) ηµερών, ήτοι µέχρι την 16/06/2018.   
 
Υποβλήθηκε συνηµµένα:  
1. Η υπ’αριθµ. 15844/7-05-2018 αίτηση του αναδόχου για παράταση µε τα συνηµµένα της. 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού 
ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το 
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
την παράταση χωρίς αναθεώρηση της εργολαβικής σύµβασης του έργου µε τίτλο: 
«Ανακατασκευή τµήµατος οδού Αγ. Παρασκευής» (Α.Μ. 14/2016), για διάστηµα σαράντα (40) 
ηµερών, ήτοι µέχρι την 16/06/2018, για τους λόγους που ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται. 
 
Οι κ.κ. Γ. Κουράσης, Κ. Αγγελής, Ε. Νιώτη, Α. Καζάνη και Ν. Πράσσος ψήφισαν λευκό. 
 
Μειοψήφησε η κ. Κ. Καρατζά. 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 243/2018. 
Γι’  αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
              Χαλάνδρι, 17/05/2018 
                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

            ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε.,  ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., 
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ.,  ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι.,  
ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., 
ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆., ΜΠΟΥΜΠΑ – 
ΚΑΛΤΣΑΚΑ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ.,  ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., 
ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΑΖΑΝΗ Α., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., 
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ.,  
ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., 
ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., 
ΦΑΣΙΤΣΑ Κ. 
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