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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 22 - 9 - 2014
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Τηλ. : 2313313689- 690
Αριθ. Απόφ. 267/2014
ΘΕΜΑ: Παράταση της τµηµατικής προθεσµίας που αφορά όλες τις εργασίες πλην της
συντήρησης πρασίνου για το έργο: « ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ,ΑΘΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» µε αρ. µελ. 50/2012.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22αν του µήνα Σεπτεµβρίου έτους
2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00 πµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 12982/18-9-2014 έγγραφη
πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος Συµβούλου, 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, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία,
Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος,
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Μεζίκης Βασίλειος, Κάτζικας Γεώργιος,
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Εµεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος,
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Καϊκατζάνη –
Χαραλαµπίδου Μαρία, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης
Γεώργιος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης,
Τσοµπανοπούλου Μελίσα.
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Καρράς Ευστράτιος, Λαδάς Παράσχος,
Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Σµήλιος Ηλίας.
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα, 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 ο
ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.
Παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επίσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη και Μενεµένης κα Παλληκαρίδου Αναστασία.
Ο Πρόεδρος αναφέρει το 12ον Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος
Μανωλόπουλος Βασ. έθεσε υπ’ όψιν του Συµβουλίου ότι το παραπάνω έργο µε αρ. µελέτης :
50/2013 και προϋπολογισµό 3.500.000 € εκτελείται, µε βάση την από 28.08.2013 σύµβαση, από
την ανάδοχο Κ/Ξ «Κ.Μπουµπούνας Κατασκευές ΕΕ – Τάτσης Γεώργιος και ΣΙΑ ΕΕ». Με την υπ΄
αρίθµ 282/27-08-2012 Α∆Σ εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου µε ανοικτό διαγωνισµό. Με
την υπ΄αρίθµ 89/21-05-2013 απόφαση της Ο.Ε εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού µε
ποσοστό µέσης έκπτωσης 41,87%. Με την υπ΄ αρίθµ 56/2014 Α∆Σ δόθηκε παράταση µε
αναθεώρηση µέχρι την 08.02.2014 για την ολοκλήρωση του τµήµατος Α. Με την υπ΄ αρίθµ
124/28-04-2014 Α∆Σ δόθηκε παράταση χωρίς αναθεώρηση µε επιβολή ποινικής ρήτρας µέχρι την
31.06.2014 για την ολοκλήρωση του τµήµατος Α. Λαµβάνοντας υπόψη :
α) το µε αριθ.πρωτ. 60/26.08.2014 έγγραφο της αναδόχου κοινοπραξίας µε το οποίο αιτείται
παράταση 111 ηµερολογιακών ηµερών της τµηµατικής προθεσµίας που αφορά όλες τις εργασίες
πλην της συντήρησης του πρασίνου. Η προθεσµία εκτέλεσης της παραπάνω τµηµατικής
προθεσµίας είναι 365 ηµερολογιακές ηµέρες και λήγει στις 28.08.2014
β) τα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία (αλληλογραφία , ηµερολόγια κτλ) για κάθε λόγο που
επικαλείται ο αναδόχος στο παραπάνω έγγραφό του γίνεται τεκµηρίωση που παραθέτουµε
παρακάτω :
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i) από το ηµερολόγιο του έργου σε συνδυασµό µε βροχοµετρικά δεδοµένα που ελήφθησαν από
τον µετεωρολογικό σταθµό αεροδροµίου
Θεσσαλονίκης συντάχθηκε πίνακας ηµερήσιων
βροχοπτώσεων για το διάστηµα από 01.10.2013 έως 31.08.2014. Ο συνολικός αριθµός των
ηµερών που υπήρχαν βροχοπτώσεις ανέρχεται σε 89 ηµέρες. Από αυτές 8 ηµέρες δεν έγιναν
εργασίες και τις υπόλοιπες 81 ηµέρες έγιναν εργασίες µε µειωµένη απόδοση κατά 50%. Το
σύνολο των ηµερών της παράτασης λόγω κακοκαιρίας ανέρχεται σε 49 ηµέρες
ιι) η υψοµετρική µελέτη του έργου παρουσίαζε σηµαντικές αποκλίσεις κυρίως ως προς τη
υψοµετρική αποτύπωση των υπαρχόντων δένδρων .Όπως προκύπτει από το ηµερολόγιο του
έργου απαιτήθηκαν 13 ηµέρες από την Υπηρεσία να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις
.Συγκεκριµένα το πρόβληµα εντοπίσθηκε µε αναγραφή στο ηµερολόγιο στις 02.06.2014 και η
Υπηρεσία έδωσε οδηγίες και διευκρινήσεις στις 18.06.2014. Σύνολο 17 ηµέρες.
Αφαιρούνται 4 ηµέρες που δόθηκαν λόγω βροχοπτώσεων. Εκτιµώµενος χρόνος
καθυστέρησης 13 ηµέρες
ιιι) απαιτήθηκε ο υποβιβασµός δικτύου αερίου στο τµήµα Β στην 1η είσοδο. Με το υπ.αρ.
2927/∆ΤΥ 793/27.01.2014 έγγραφό της η ∆ΤΥ του ∆ήµου έκανε αίτηση για τον υποβιβασµό του
δικτύου ο οποίος υλοποιήθηκε στις 05.05.2014.Εκτιµώµενος χρόνος καθυστέρησης 10 ηµέρες
iv) απαιτήθηκε µετακίνηση κολώνων ηλεκτροδότησης στο τµήµα Β στην 3η είσοδο. Με το υπ΄.αρ.
πρωτ: 5994/∆ΤΥ 1535/28.04.2014 έγγραφό της η ∆ΤΥ του ∆ήµου έκανε αίτηση για τη µετακίνηση
των κολώνων ο οποίος υλοποιήθηκε στις 12.09.2014. Εκτιµώµενος χρόνος καθυστέρησης 10
ηµέρες
γ) τις παρ. 8,9 και 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 όπου αναφέρεται ότι όταν κρίνεται η
παράταση σκόπιµη για το συµφέρον του έργου δίνεται χωρίς αναθεώρηση
δ) ότι το έργο εκτελείται και βαίνει προς την ολοκλήρωσή του, οπότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της παρ γ΄ που κρίνουν την παράταση σκόπιµη για το συµφέρον του έργου
εισηγούµαστε
την παράταση 111 ηµερών χωρίς αναθεώρηση και χωρίς επιβολή ποινικής ρήτρας για τις µη
εκτελεσµένες εργασίες χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για το συµφέρον του
έργου, µέχρι της 19.12.2014 της τµηµατικής προθεσµίας σύµφωνα µε τις παρ.8,9 και 10 του
άρθρου 48 του Ν.3669/2008
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ΄αρίθ 89/21-05-2013 απόφαση της Ο.Ε. το µε
αριθ.πρωτ. 60/26.08.2014 έγγραφο της αναδόχου κοινοπραξίας, τις διατάξεις των παρ. 8,9 και 10 του
άρθρου 48 του Ν.3669/2008
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κατά πλειοψηφία
Με ψήφους 26 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου
Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος
Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Μεζίκης Βασίλειος, Κάτζικας Γεώργιος,
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Εµεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος,
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Καϊκατζάνη –
Χαραλαµπίδου Μαρία, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης
Γεώργιος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα), 2 παρών (Νοτάκης Ιωάννης,
Τσοµπανοπούλου Μελίσα).
Α). Εγκρίνει παράταση 111 ηµερών χωρίς αναθεώρηση και χωρίς επιβολή ποινικής ρήτρας για τις
µη εκτελεσµένες εργασίες χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για το συµφέρον
του έργου, µέχρι της 19.12.2014 της τµηµατικής προθεσµίας σύµφωνα µε τις παρ.8,9 και 10 του
άρθρου 48 του Ν.3669/2008.
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 267/2014
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Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο πρόεδρος
Βαλάνος Νικόλαος

Τα Μέλη
Αµπελόκηποι 24 - 9 - 2014
Ακριβές Απόσπασµα

Ο Ειδικός Γραµµατέας
Ε. Κουκουλιώτης

Ο Πρόεδρος
Βαλάνος Νικόλαος
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