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ΘΕΜΑ: Παράταση τµηµατικής προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου µε τίτλο «  
∆ιαµόρφωση ακάλυπτου χώρου Πολιτιστικού Κέντρου Αµπελοκήπων » µε  αρ. µελ. 
54/2014. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 2α του µήνα Φεβρουαρίου έτους 
2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 1133/29-1-2015 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Μεζίκης 
Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου 
Παύλος, Εµεινίδης Αναστάσιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – 
Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης 
Γεώργιος,  Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, 
Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Αποστολίδου Μαρία, Καρράς Ευστράτιος, Ράπτου Ολγα.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν 
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης. Παρέστη  
η κα Κόπτη Ελένη ενώ απουσίασε η κα Παλληκαρίδου Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος Μανωλόπουλος 
Βασίλειος έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι στις 23 Οκτωβρίου 2014 υπογράφηκε σύµβαση µεταξύ 
του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης και της αναδόχου κ. Ζηνοβίας Πανέλλα µε ΑΦΜ 
076318538 και έδρα Ίµβρου 17 ∆άφνη Αθήνα, για την εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο 
«∆ιαµόρφωση ακάλυπτου χώρου Πολιτιστικού Κέντρου Αµπελοκήπων». Η χρονική διάρκεια της 
σύµβασης ορίστηκε από την εποµένη ηµέρα της υπογραφής της και έως τις 30-06-2015, µε 
τµηµατική προθεσµία εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών, εκτός των εργασιών συντήρησης, 
έως τις 31/12/2014. 
Με την µε αριθµό 376/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η πρώτη παράταση, 
διάρκειας τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, τµηµατικής προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών 
διαµόρφωσης του ακάλυπτου χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου Αµπελοκήπων εξαιτίας των 
επικρατούντων δυσµενών καιρικών συνθηκών. Με άλλα λόγια η συνολική χρονική διάρκεια της 
σύµβασης παραµένει η ίδια, ήτοι η 30η Ιουνίου 2015, ενώ η τµηµατική προθεσµία παρατάθηκε 
έως τις 30/01/2015. 
Έχοντας υπόψη: 
Α)  την υπ' αριθµό πρωτ. 621/ ∆ΤΥ 181 / 19.01.2015 αίτηση του αναδόχου για δεύτερη παράταση 
της τµηµατικής προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών διαµόρφωσης του ακάλυπτου χώρου του 
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Πολιτιστικού Κέντρου Αµπελοκήπων κατά  είκοσι πέντε (25) ηµερολογιακές ηµέρες χωρίς 
παράταση της συνολικής προθεσµίας του έργου και 
Β)  το γεγονός ότι από 10.12.2014 µέχρι 06.01.2014 συνεχίστηκε η κακοκαιρία µε βροχές, 
χιονόπτωση και πολύ χαµηλές θερµοκρασίες και κατά συνέπεια δε µπόρεσαν να εκτελεστούν οι 
εργασίες προµήθειας, µεταφοράς και διάστρωσης του κηπευτικού χώµατος (το οποίο και πρέπει 
να περιέχει συγκεκριµένο ποσοστό υγρασίας δηλαδή να είναι στο «ρόγο» του για να µπορεί να 
δουλευτεί διαφορετικά καταστρέφεται η δοµή του και δηµιουργούνται προβλήµατα κακής 
στράγγισης και αερισµού µε δυσµενείς επιπτώσεις στην υγιή ανάπτυξη των φυτών) κατά συνέπεια 
και οι εργασίες φύτευσης του φυτικού υλικού και διαµόρφωσης των διαδρόµων λόγω της 
υπερβολικής υγρασίας και των πολύ χαµηλών θερµοκρασιών 
Εισηγούµαστε τη δεύτερη παράταση της τµηµατικής προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών 
διαµόρφωσης του ακάλυπτου χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου Αµπελοκήπων κατά είκοσι πέντε 
(25) ηµερολογιακές ηµέρες χωρίς αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και  χωρίς 
παράταση της συνολικής προθεσµίας του έργου.   
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ’ αριθ. 286/13-10-2014 απόφαση Ο.Ε. 
την υπ' αριθµό πρωτ. 621/ ∆ΤΥ 181 / 19.01.2015 αίτηση του αναδόχου                                                          
 
                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                Οµόφωνα 

 
Α). Εγκρίνει δεύτερη παράταση της τµηµατικής προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών 
διαµόρφωσης του ακάλυπτου χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου Αµπελοκήπων κατά είκοσι πέντε 
(25) ηµερολογιακές ηµέρες χωρίς αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και  χωρίς 
παράταση της συνολικής προθεσµίας του έργου. 

 
      Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

                        
                          Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 023/2015 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  4 - 2 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
  
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος 


