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

 

Πληροφ. :  κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος                        Απόσπασµα 
   κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                 από το πρακτικό της  19 - 11 - 2012 
Τηλ. :   2313 313689-690                  συνεδρίασης του ∆.Σ. 
                       

Αριθµός  Απόφασης : 376/2012 
 
ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύς σύµβασης του έργου µε τίτλο: «Αποµάκρυνση ανεπιθύµητης 

αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης» (αρ. 
µελ. :65/2012), προϋπολογισµού: 73.132,00€.  

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 19η του µήνα Νοεµβρίου του 
έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20η συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 16692/15-11-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το 
σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Μεζίκης Βασίλειος, Κουσίδης Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης 
Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου 
Μαρία, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα 
Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Αγοραστός 
Κωνσταντίνος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Τσιριγώτης Αρσένιος,  Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός 
Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Μπουντούρη Παρασκευή, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς 
Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Σαπρανίδου Σωτηρία. 
 
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 οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά δεν  
παρέστησαν.  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10ον  θέµα της ηµερησίας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος  
Καζαντζίδης Γ. έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι 

Έχοντας υπόψη:  

Α) 1. Την µε αριθµό 146/04-07-12 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε 
το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού και έγινε κατακύρωση του αποτελέσµατος για την 
εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο «Αποµάκρυνση ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων 
χώρων του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης». 

2. Την µε αριθµό 9453/16-07-12 σύµβαση για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας εταιρεία 
ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ µε αριθµό φορολογικού µητρώου 057585684, ∆.Ο.Υ Θ’ 
Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Παϊσιου Μοναχού 3 και τηλέφωνο 2310 235764, που εκπροσωπείται 
νόµιµα από τον κ. Παντελίδη Μενέλαο του Σωκράτη µε Α∆Τ ΑΕ 164978 αξίας 68.743,91€. 

Η ανωτέρω σύµβαση έχει ηµεροµηνία λήξης την 15/11/2012. 

Β) 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης»  
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2. Τις διατάξεις του Π.∆.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως».  

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  
4. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

Γ) 1. Το γεγονός ότι το σύνολο των εργασιών της σύµβασης δεν έχει εκτελεστεί, λόγω καιρικών 
συνθηκών. Πιο συγκεκριµένα µεσολάβησε ένα ιδιαίτερα θερµό και κυρίως ξηρό καλοκαίρι. Αυτό 
σηµαίνει ότι στο χρονικό διάστηµα των δύο µηνών Αύγουστος και Σεπτέµβριος λόγω έλλειψης 
βροχοπτώσεων δεν είχαµε, µετά το τέλος εκτέλεσης των εργασιών κοπής της αυτοφυούς 
βλάστησης σε Α΄φάση, γρήγορη και σηµαντική νέα αύξηση της αυτοφυούς βλάστησης και γι’ αυτό 
παρατείναµε το χρόνο έναρξης της δεύτερης φάσης κοπής µε αφετηρία το µήνα Οκτώβριο, 
αµέσως µετά τις πρώτες φθινοπωρινές βροχοπτώσεις. Έτσι, στον αρχικά οριζόµενο συµβατικό 
χρόνο εκτελέστηκαν µόνο οι δύο φάσεις κοπής της αυτοφυούς βλάστησης. Η ανάπτυξη της 
βλάστησης και συνεπώς η εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στην ανωτέρω 
αναφερθείσα σύµβαση είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τις καιρικές συνθήκες. Αυτό σηµαίνει ότι 
επειδή οι υπάρχουσες θερµοκρασίες εξακολουθούν να είναι υψηλές για την εποχή και 
παρατηρείται αυξηµένη υγρασία και σποραδικές βροχοπτώσεις παρατηρείται νέα αύξηση της 
αυτοφυούς βλάστησης και εποµένως ανάγκη νέας επέµβασης (Γ΄φάση). Επιπρόσθετα, εκτός από 
την ανάγκη υπάρχει και η δυνατότητα να προχωρήσουµε στην τρίτη φάση κοπής της αυτοφυούς 
βλάστησης, διότι οι εργασίες αυτής της φάσης περιλαµβάνονται στην υπογραφείσα σύµβαση και 
µπορούν να καλυφθούν µε το υπόλοιπο της σύµβασης.  

2. Το γεγονός ότι η προσφερθείσα τιµή στην µε αριθµό 9453/16-07-12 σύµβαση για την εκτέλεση 
της ανωτέρω εργασίας θα παραµείνει σταθερή και αµετάβλητη καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια 
παράτασης της σύµβασης. Τόσο οι ποσότητες και το είδος των εργασιών όσο και το συνολικό 
ποσό της σύµβασης, αξίας 68.743,91€, θα παραµείνουν σταθερά και αµετάβλητα όπως είναι 
ορισµένο από την ανωτέρω σύµβαση. 

3. Το γεγονός ότι η χρονική διάρκεια παράτασης της σύµβασης είναι άρρηκτα συνδεδεµένη και 
καθορίζεται από τις µελλοντικές και άγνωστες σήµερα καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν 
και εποµένως θα πρέπει να είναι εκτενής ήτοι 2 µήνες. 

∆) Τέλος, το γεγονός της φύσης της συγκεκριµένης εργασίας, η οποία αφορά την κοπή και 
αποµάκρυνση της αυτοφυούς βλάστησης και σχετίζεται άµεσα µε τον έλεγχο του πληθυσµού των 
τρωκτικών και εντόµων και γενικότερα µε τη διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας.  

καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Να εγκρίνει την παράταση της σύµβασης για την για την εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο 
«Αποµάκρυνση ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης» ήτοι: 

Την µε αριθµό 9453/16-07-12 σύµβαση για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας εταιρεία 
ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ µε αριθµό φορολογικού µητρώου 057585684, ∆.Ο.Υ Θ’ 
Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Παϊσιου Μοναχού 3 και τηλέφωνο 2310 235764, που εκπροσωπείται 
νόµιµα από τον κ. Παντελίδη Μενέλαο του Σωκράτη µε Α∆Τ ΑΕ 164978 αξίας 68.743,91€. 

Για χρονικό διάστηµα από 16/11/2012 µέχρι την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης κοπής, µέχρι 2 
µήνες, µε τους ίδιους όρους και τιµές. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                      Κατά πλειοψηφία 
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Με ψήφους 17 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσίδης Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Αποστολίδου Μαρία, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος), κατά 7 (Αθανασιάδης 
Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, 
Αγοραστός Κωνσταντίνος, Παπαδήµας Αναστάσιος), αποχή 4  (Τσιριγώτης Αρσένιος,  Παυλίδου 
Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, (Βούζας Ηλίας).  

Α). Εγκρίνει την παράταση της σύµβασης για την για την εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο 
«Αποµάκρυνση ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης» ήτοι: 

Την µε αριθµό 9453/16-07-12 σύµβαση για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας εταιρεία 
ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ µε αριθµό φορολογικού µητρώου 057585684, ∆.Ο.Υ Θ’ 
Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Παϊσιου Μοναχού 3 και τηλέφωνο 2310 235764, που εκπροσωπείται 
νόµιµα από τον κ. Παντελίδη Μενέλαο του Σωκράτη µε Α∆Τ ΑΕ 164978 αξίας 68.743,91€. 

Για χρονικό διάστηµα από 16/11/2012 µέχρι την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης κοπής, µέχρι 2 
µήνες, µε τους ίδιους όρους και τιµές. 

 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.                        
 
                             Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 376/2012 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 

     Ο πρόεδρος                                                      Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                             Ακριβές  Απόσπασµα                                                 
                                                                   
                                                                     Αµπελόκηποι 20 - 11 -2012  
                                          
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                      Ο Πρόεδρος   
 
     
 Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος  


