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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

                    
Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                   Από το πρακτικό της  16 - 2 - 2015 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 047/ 2015 
 

ΘΕΜΑ:Έγκριση παράτασης των εργασιών για το έργο: « ∆ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ  4o 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ »  µε αριθµ. µελ. 95/2013 και προϋπολογισµό 261.654,00 €. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 16α 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 1869/12-2-2015 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, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλµπαντίδου 
Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, 
Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος,  Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, 
Ράπτου Ολγα,  Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Καρράς 
Ευστράτιος, Εµεινίδης Αναστάσιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Μεζίκης Βασίλειος, Λαϊνάκου 
Αφροδίτη, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Νοτάκης Ιωάννης.  
 
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 και παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και 
Μενεµένης κα Κόπτη Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία. 
 
Ο Αντιπρόεδρος κος Κυριλλίδης Γεώργιος εισηγήθηκε το 4ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο 
Αντιδήµαρχος κος Μανωλόπουλος Βασίλειος έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι µε την υπ’ αριθµό 
154/ 02.06.2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε µε ανοικτό διαγωνισµό η 
εκτέλεση του έργου ¨∆ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ¨ µε αριθµό µελέτης 95/2013 
και προϋπολογισµό 261.654,00 €.  
 
Με την υπ’ αριθµό 131/15.07.2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό 
δηµοπρασίας και ανατέθηκε η υλοποίηση της µελέτης στην εταιρεία «κ. Σεκκουλίδης Ε. & ΣΙΑ 
Ε.Ε.», µε ποσοστό έκπτωσης 50,70 %.   
 
Σύµφωνα µε το συµφωνητικό που υπογράφηκε στις 24.10.2014 η συµβατική προθεσµία 
περαίωσης του έργου ήταν εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, έληγε δηλαδή στις 22.12.2014.  
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∆ύο από τις εργασίες που περιλαµβάνονται στο έργο, είναι η προµήθεια και τοποθέτηση 
φωτιστικών σωµάτων µε τις αντίστοιχες λυχνίες τους και η εγκατάσταση νέου λέβητα µε απόδοση 
93-95%. Μετά από έρευνα παρατηρήθηκε έλλειψη των λαµπτήρων και του ανωτέρω λέβητα, που 
εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία στην εµπορική αγορά, µε αποτέλεσµα να απαιτείται πρόσθετος 
χρόνος για την εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών.    
 
Ο ανάδοχος, µε την υπ’ αριθµ. 18115/∆ΤΥ 4969/16.12.2014 αίτησή του, ζητάει την παράταση του 
έργου  έως τις 28.02.2015. Μετά από έρευνα της Υπηρεσίας παρατηρήθηκε έλλειψη των 
λαµπτήρων 32 watt, και των λεβήτων µε απόδοση 93-95%. Οι ελλείψεις αυτές θα εξαλείψουν µε 
το πέρας των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ. 7, 8, 9 και 10 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων» (Κ∆Ε), ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει 
την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσµίας χρονικό διάστηµα, ίσο προς το 
ένα τρίτο αυτής, και πάντως όχι µικρότερο των τριών (03) µηνών (οριακή προθεσµία). 
 
Θεωρούµε ότι η καθυστέρηση του διαστήµατος το ενός µήνα, δεν οφείλεται σε αποκλειστική 
υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 48 παρ. 8α). 
 
Για το υπόλοιπο διάστηµα της καθυστέρησης, δηλαδή για τον επόµενο µήνα, η παράταση κρίνεται 
σκόπιµη για το συµφέρον του έργου (άρθρο 48 παρ. 8β). 
 
Από τον συνδυασµό των ανωτέρω παραγράφων 
 
Εισηγούµαστε: 
  
Την έγκριση παράτασης για είκοσι (60) ηµερολογιακές ηµέρες, για την περαίωση των εργασιών 
του έργου: ¨ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ¨ (αρ. µελέτης 95/2013 και 
προϋπολογισµό 261.654,00 €, χωρίς αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς 
ρήτρες.  
 
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. 131/15.07.2014 απόφαση Ο.Ε.  
την αίτηση παράτασης του έργου                                                        
 
                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                Κατά πλειοψηφία 

Με ψήφους 20 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλµπαντίδου 
Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – 
Χαραλαµπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος,  Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, 
Τσοµπανοπούλου Μελίσα),   λευκό 1 (Σµήλιος Ηλίας). 
 
Α). Εγκρίνει παράταση για είκοσι (60) ηµερολογιακές ηµέρες, για την περαίωση των εργασιών του 
έργου: ¨ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ¨ (αρ. µελέτης 95/2013 και προϋπολογισµό 
261.654,00 €, χωρίς αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς ρήτρες. 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

                        
                          Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 047/2015 
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Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  17 - 2 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
  
 
Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος 


