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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                       Από το πρακτικό της  19-03- 2018 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :075/2018       
 
ΘΕΜΑ: 2η παράταση της συνολικής προθεσµίας, για το έργο : «Αποκατάσταση στατικής 
επάρκειας µεταλλικών τµηµάτων κτιρίων», αρ. µελ. : 49/2017. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 19η του µήνα Μαρτίου έτους 2018, 

ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 

Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 5900/15-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 

τριών(33) µελών ήταν παρόντες είκοσι εννιά(29) και απόντες τέσσερις(4) οι οποίοι δεν προσήλθαν 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Κωνσταντίνου Κυριάκος 2 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
3 Γυµνόπουλος Κοσµάς 3 Αβραµίδης Μωυσής 
4 Μανωλόπουλος Βασίλης 4 Καρράς Ευστράτιος 
5 Σουσλόγλου Νικόλαος 5  
6 Κατζικάς Γεώργιος 6  
7 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 7  
8 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 8  
9 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 9  
10 Κουσενίδης Αλέξανδρος 10  
11 Εµεινίδης Αναστάσιος 11  
12 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 12  
13 Αποστολίδου Μαρία 13  
14 Κεσόγλου Παύλος 14  
15 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 15  
16 Σιδηρόπουλος Σάββας 16  
17 Γρούγιος Ηλίας 17  
18 Μεζίκης Βασίλειος 18  
19 Κυριλλίδης Γεώργιος 19  
20 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 20  
21 Αθανασιάδης Ιωάννης 21  
22 Καζαντζίδης Γεώργιος 22  
23 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 23  
24 Λαδάς Παράσχος 24  
25 Μαυρίδου Αναστασία 25  
26 Γκαλέτσης Αθανάσιος 26  
27 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 27  
28 Νοτάκης Ιωάννης 28  
29 Σµήλιος Ηλίας 29  
30  30  
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31  31  
32  32  
33  33  
 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 
95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 

Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη. 

  
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Μανωλόπουλος 
Βασίλειος έθεσε υπόψη των µελών ότι: 

 
Το παραπάνω έργο µε αρ. µελέτης : 49/2017 και προϋπολογισµό 116.694,00 € εκτελείται, µε βάση την 

από 06.10.2017 σύµβαση, από τον ανάδοχο Ε∆Ε «Μάντζαρη Αλέξανδρο». Με την υπ΄ αρίθµ 180/7-06-
2017 Α∆Σ εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου µε ανοικτό διαγωνισµό. Με την υπ΄αρίθµ 127/26-07-
2017 απόφαση της Ο.Ε εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού µε ποσοστό µέσης έκπτωσης 55,00%. 
Λαµβάνοντας υπόψη : 
1) το µε αριθ.πρωτ. 3919/∆ΤΥ 739/21.02.2018 έγγραφο του αναδόχου µε το οποίο αιτείται παράταση 30  
    ηµερολογιακών ηµερών  της συνολικής προθεσµίας που αφορά  όλες τις εργασίες του έργου. Η συνολική 
προθεσµία 
    εκτέλεσης  του παραπάνω έργου  είναι 90 ηµερολογιακές ηµέρες και έληγε στις 05.01.2018. 
 
2) την αρ 16/2018 Α∆Σ µε την οποία δόθηκε παράταση στον ανάδοχο για 43 ηµερολογιακές ηµέρες έως 
17.02.2018. 
 
3) τα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία (αλληλογραφία , ηµερολόγια κτλ) για κάθε λόγο που επικαλείται ο 
αναδόχος στο 
    παραπάνω έγγραφό του και για τα οποία γίνεται τεκµηρίωση που  παραθέτουµε παρακάτω : 
      ι) από την αλληλογραφία που τηρείται στον φάκελο του έργου διαπιστώνεται ότι µε το υπάριθ 
3157/∆ΤΥ590/15-02- 
         2018 έγγραφό της η ∆ΤΥ του ∆ήµου κοινοποίησε στον ανάδοχο µετά από αίτηση του ότι θα προβεί 
στον  
         αποκλεισµό της χρήσης του χώρου στο κτίριο του κλειστού στίβου από 20.02.2018 έως 25.02.2018 
για την  
         ολοκλήρωση των εργασιών. Εκτιµώµενος χρόνος καθυστέρησης 8 ηµέρες. 
    ιι) απαιτήθηκε η τροποποίηση του σχεδίου ενός αντιανέµιου στύλων από την ∆/νουσα Υπηρεσία λόγω 
διέλευσης 
        αεραγωγού µεγάλης διατοµής. Εκτιµώµενος χρόνος καθυστέρησης 4  ηµέρες. 
 
4) τις παρ. 8,9 και 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπου αναφέρεται ότι «όταν κρίνεται η παράταση 
σκόπιµη για το  
    συµφέρον του έργου….» δίνεται χωρίς αναθεώρηση 
 
5) ότι το έργο εκτελείται και βαίνει προς την ολοκλήρωσή του οπότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ 4 
που  
    κρίνουν την παράταση σκόπιµη για το συµφέρον του έργου. 
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                                                               ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 
 
την παράταση 36ηµερών της συνολικής προθεσµίας σύµφωνα µε τις παρ.8,9 και 10 του άρθρου 147 του 
Ν.4412/2016 χωρίς αναθεώρηση και χωρίς την επιβολή ποινικής ρήτρας για τις µη εκτελεσµένες εργασίες 
χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για το συµφέρον του έργου  δηλαδή µέχρι τις 
23.03.2018.  

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, 

          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την παράταση 36ηµερών της συνολικής προθεσµίας σύµφωνα µε τις παρ.8,9 και 10 του 
άρθρου 147 του Ν.4412/2016 χωρίς αναθεώρηση και χωρίς την επιβολή ποινικής ρήτρας για τις µη 
εκτελεσµένες εργασίες χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για το συµφέρον του έργου  
δηλαδή µέχρι τις 23.03.2018.  

 
  Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

  
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 075/ 2018 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
   
     Ο Πρόεδρος                Τα Μέλη 
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος                                                                           
                                             Αµπελόκηποι  20 - 03 - 2018 
 
   Η Ειδική Γραµµατέας                                                                           Ο Πρόεδρος      
 

 
 
 
 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 

 
 


