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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  17- 07 - 2017 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 208/ 2017        
 

ΘΕΜΑ:  1. Έγκριση 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου 
Αµπελοκήπων -  Μενεµένης», αρ. µελ. 64/2014 

 2. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του παραπάνω έργου   
 3. Έγκριση 3ης παράτασης συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 17η του µήνα Ιουλίου έτους 2017, 

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

Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 15829/13-07-2017 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 ένα (21) και απόντες δώδεκα (12) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

κλήθηκαν νόµιµα 

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

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 στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία η οποία παρέστη και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη η οποία απουσίαζε. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Μανωλόπουλος Βασίλης 

έθεσε υπόψη των µελών ότι: 

Mε την υπ’ αριθµ. 133/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου: 

«Συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Αµπελοκήπων -  Μενεµένης» (αρ. µελ. 64/2014) µε εργολαβία µετά 

από ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό.  

Με την 111/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό δηµοπρασίας και 

αναδείχθηκε ανάδοχος ο ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 56,86%.   

Με την υπ΄ αριθµ. 23/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και ο 1ος ΑΠΕ 

του ανωτέρω έργου, ενώ µε την αριθµ.  178/2017 απόφαση εγκρίθηκε η 2η παράταση της συνολικής 

προθεσµίας εκτέλεσης του έργου, σύµφωνα µε την οποία το έργο θα έπρεπε να ολοκληρωθεί έως την 

08.06.2017. 

Με την από 07.06.2017 αίτησή του, ο ανάδοχος αιτήθηκε εµπρόθεσµα την παράταση της συνολικής 

προθεσµίας περαίωσης του έργου, δεδοµένου ότι για την ολοκλήρωση των εναποµενουσών εργασιών 

απαιτείται η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα. 

Το συµβατικό αντικείµενο του έργου έχει εκτελεστεί στο µεγαλύτερο µέρος του. Λόγω προµετρητικών 

σφαλµάτων της µελέτης αλλά και αυξοµειώσεων των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν ήδη 

εκτελεστεί, απαιτήθηκε η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.  

Στις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν µε το παρών έργο περιλαµβάνεται και η αποκατάσταση 

του οδοστρώµατος στην είσοδο του οικισµού της Αγ. Βαρβάρας. Στο συγκεκριµένο σηµείο και σε µήκος 

περίπου 80 µέτρων, ο δρόµος έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά παρά την πρόσφατη σχετικά συντήρηση 

του (η οποία εκτελέστηκε µε παλαιότερο έργο). Η αιτία για την αστοχία του δρόµου στο συγκεκριµένο 

τµήµα φαίνεται να είναι τόσο τα βαριά οχήµατα που χρησιµοποιούν τη συγκεκριµένη οδό, όσο και η 

παρακείµενη τάφρος απορροής οµβρίων. Η δεύτερη µάλιστα φαίνεται να αποτελεί την κύρια αιτία 

αστοχίας του δρόµου, δεδοµένου ότι αυτή εµφανίζεται κυρίως στο σηµείο της τάφρου που απορρέουν τα 

όµβρια ύδατα του οικισµού. Φαίνεται ότι τα λιµνάζοντα ύδατα, λόγω κακής απορροής, της τάφρου 

εισχωρούν υπογείως στην στρώση έδρασης του οδοστρώµατος και σε συνδυασµό µε τη βαριά 

κυκλοφορία επ΄ αυτού προκαλούν την καταστροφή του. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα 

κρίνεται σκόπιµο να γίνει εκσκαφή σε βάθος περίπου ενός µέτρου και αφού αποµακρυνθούν τα 



 

3 
 

ακατάλληλα πλέον υλικά οδοστρωσίας, να δηµιουργηθεί µε τη χρήση γεωσυνθετικής µπετονιτικής 

µεµβράνης (GCL), µία στεγανή λεκάνη επί της οποίας θα κατασκευαστεί η νέα υποδοµή της οδού και 

στη συνέχεια nα γίνει διάστρωση δύο στρώσεων ασφαλτικού σκυροδέµατος.  

Προκειµένου να συµπεριληφθούν στη µελέτη και στην συνέχεια να εκτελεστούν οι παραπάνω 

περιγραφόµενες εργασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειµένου το έργο να είναι άρτιο και 

λειτουργικό συντάχθηκε το 2ο ΠΚΤΜΝΕ. Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύονται οι εργασίες που 

περιέχονται στο 2ο ΠΚΤΜΝΕ και αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο προέκυψαν.  

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΟΣ  ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ 

1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

1 
Προµήθεια και εγκατάσταση γεωσυνθετικής µπετονιτικής 
µεµβράνης (GCL) µε περιεκτικότητα µπετονίτη 3,00kg/m2 

Απρόβλεπτη εργασία που 
προέκυψε λόγω της αιτίας 
αστοχίας του οδοστρώµατος 
στην είσοδο του οικισµού της Αγ. 
Βαρβάρας. 
 

2 Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 

1 Στρώση στράγγισης οδοστρώµατος  

Απρόβλεπτη εργασία που 
προέκυψε λόγω της αιτίας 
αστοχίας του οδοστρώµατος 
στην είσοδο του οικισµού της Αγ. 
Βαρβάρας. 
 

 
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. 

Η συνολική δαπάνη του έργου, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, ανέρχεται σε 277.488,76 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, µετά την έγκριση του 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. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η γεωσυνθετική µπετονιτική 

µεµβράνη είναι υλικό που εισάγεται από το εξωτερικό προτείνεται να δοθεί παράταση σαράντα 

πέντε ηµερών στον ανάδοχο, από την κοινοποίηση σε αυτόν της εγκριτικής απόφασης του ΑΠΕ. 

Ύστερα από τα παραπάνω, 

 

ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε : 

1. Την έγκριση του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου 

Αµπελοκήπων - Μενεµένης» (Αρ. Μελ.: 64/2014). 

2. Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου. 

3. Την έγκριση παράτασης σαράντα πέντε (45) ηµερών της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης 

των εργασιών του έργου, από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της εγκριτικής απόφασης του ΑΠΕ.  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου, 
                            
             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Εγκρίνει τον 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Αµπελοκήπων - 

Μενεµένης» (Αρ. Μελ.: 64/2014). 

2) Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου. 

3) Εγκρίνει την παράταση σαράντα πέντε (45) ηµερών της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης των 

εργασιών του έργου, από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της εγκριτικής απόφασης του ΑΠΕ. 

4) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 208/2017 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 

 

Ο Πρόεδρος 

                                                                             Τα Μέλη 

Κουσενίδης Αλέξανδρος                             Αµπελόκηποι  18 - 07 - 2017 

                                                                 

 

Ακριβές Απόσπασµα 

 

Η Ειδική Γραµµατέας                                               Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                           Κουσενίδης Αλέξανδρος                              

 

 

 

 

 

 


