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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                     ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                     Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                        Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                               Από το πρακτικό της  26-08-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 195 / 2019       

Θέµα: 
 

Έγκριση 2ου ΑΠΕ,  1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης παράτασης συνολικής προθεσµίας  εκτέλεσης του 
έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ» αρ. µελ. 1/2018 
 

 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 26η του µήνα Αυγούστου, του έτους 
2019, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 15952/22-08-2019 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 δεκαεννέα (19) και απόντες δεκατέσσερις (14) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν 
και κλήθηκαν νόµιµα 

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

 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου Αναστασία 
αντίστοιχα, αλλά δεν παρέστη καµία. 
 

       Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία 
κλήθηκε και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 
95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης».  
 
Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 
έκτακτου θέµατος µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη συζήτησή του 
ως έκτακτο. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι: 

Mε την υπ’ αριθµ. 111/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου: 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ» (αρ. µελ. 1/2018) µε εργολαβία µετά από ανοικτή διαδικασία µε 
επιµέρους ποσοστά έκπτωσης.  

Με την υπ΄αριθµ. 174/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής επικυρώθηκε το πρακτικό 
κατακύρωσης και αναδείχθηκε ανάδοχος ο ΦΑΝΗΣ Ι. ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ, µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 
66,77%.   

Με την υπ΄αριθµ. 54/2019 εγκρίθηκε ο 1ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) του 
έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ», αρ. µελ. 1/2018. 

Με την υπ΄αριθµ. πρωτ.: 15497/∆ΤΥ2237/12.08.2019 αίτησή του, ο ανάδοχος αιτήθηκε εµπρόθεσµα 
την παράταση, σαράντα πέντε (45) ηµερών,  της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου, λόγω: 
α)  των δυσµενών καιρικών συνθηκών της χειµερινής περιόδου που διανύσαµε και  
β) τον χρόνο ολοκλήρωσης των διαδικασιών έγκρισης του 2ου ΑΠΕ ο οποίος κρίνεται απαραίτητος για 
την ολοκλήρωση των εργασιών.   

 
Το συµβατικό αντικείµενο του έργου έχει εκτελεστεί στο µεγαλύτερο µέρος του. Η συνταξη του 2ου 

ΑΠΕ απαιτήθηκε προκείµενου να αντιµετωπιστούν: 
1) Οι τελικές ποσότητες των εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί και οι οποίες διαφέρουν από τις 

αρχικές προµετρούµενες ποσότητες  
2) Οι δύο νέες εργασίες (ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ), οι οποίες αν και δεν είχαν προληφθεί στην µελέτη κρίθηκαν 

απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, συγκεκριµένα: 
ΝΤ.1: ΟΜΑ∆Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm (ΝΑΥ∆Ρ 12.10.04) ΝΤ.2:  ΟΜΑ∆Α 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΝΑΟ∆Ο ∆04).  

Η κάλυψη των δαπανών των νέων εργασιών γίνεται αποκλειστικά από το κονδύλι των 
απροβλέπτων.  

Επίσης, οι αυξήσεις στον προτεινόµενο προϋπολογισµό των οµάδων καλύπτονται και αυτές από το 
κονδύλι των απροβλέπτων. ∆εν γίνεται καµιά διάθεση επί έλλατον δαπανών από οµάδα σε οµάδα 
παρά µόνο εντός των οµάδων. 
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 Η συνολική δαπάνη του έργου, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, ανέρχεται σε 366.344,39 ευρώ 
και ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει σε ισοζύγιο, σε σχέση µε την 
υπογραφείσα σύµβαση. 
 

Προκειµένου να εκτελεστούν οι εναποµένουσες εργασίες θα πρέπει να δοθεί παράταση στον 
ανάδοχο για την εκτέλεσή τους, µε την έγκριση του 2ου ΑΠΕ. Η παράταση που προτείνεται να δοθεί 
στον ανάδοχο για την περαίωση του έργου είναι ανάλογη του χρόνου που απαιτείται για την 
ολοκλήρωση των εναποµενουσών εργασιών. 

Η Υπηρεσία έχοντας υπόψη την αίτηση του Αναδόχου και δεδοµένου ότι:  
α) ο χρόνος της χειµερινής περιόδου που διανύσαµε και κατά τον οποίο υπήρχε αδυναµία εκτέλεσης 

των εργασιών λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών είχε προβλεφθεί στο συνολικό χρόνο περαίωσης 
του έργου, δηλαδή 12 µήνες.  

β) ο χρόνος που απαιτήθηκε για τις εκτελεσθείσες εργασίες δηλαδή σχεδόν όλος ο συµβατικός 
χρόνος υλοποίησης του έργου, λαµβάνοντας υπόψη τα κενά χρονικά διαστήµατα που έλαβαν χώρα 
από πλευράς του αναδόχου µεταξύ των επιµέρους εργασιών, ήταν υπέρ αρκετός  

προτείνεται να δοθεί παράταση τριάντα (30) ηµερών στον ανάδοχο, από την λήξη του εγκεκριµένου 
χρόνου περαίωσης 11/09/2019, δηλ. έως 11/10/2019. 

 
Ύστερα από τα παραπάνω, 

ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε : 
1. Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ» αρ. µελ. 1/2018 
2. Την έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του παραπάνω έργου 
3. Την έγκριση παράτασης τριάντα (30) ηµερών της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης των 

εργασιών του έργου, από την λήξη του εγκεκριµένου χρόνου περαίωσης, δηλ. έως 11/10/2019. 
                                                     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις αναλυτικές τοποθετήσεις των µελών 
                             
                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
                  Με ψήφους 18 Υπέρ - 1 Κατά 
Α) Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ» αρ. µελ. 1/2018. 
Β) Εγκρίνει τον 1ο ΠΚΤΜΝΕ του παραπάνω έργου. 
Γ) Εγκρίνει την  παράταση τριάντα (30) ηµερών της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών 
του έργου, από την λήξη του εγκεκριµένου χρόνου περαίωσης, δηλ. έως 11/10/2019. 

                                                     
Ο ∆.Σ. κ. Σµήλιος Ηλίας µειοψήφησε. 
Η ∆.Σ. κ. Τσοµπανοπούλου Μελίσα µε επιφύλαξη. 
 

  ∆) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 195 / 2019. 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
    Ο Πρόεδρος    
                                                                                                      Τα Μέλη 
 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
                                                      Αµπελόκηποι  27 - 08 - 2019 
 

   Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                                       Ο Πρόεδρος 
 

   Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                                 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
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