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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               30.7.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αριθμός Απόφασης:  221/2020 

 

 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση γενικής παράτασης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», αρ. μελ. 98/2017 
 
 
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η του μήνα Ιουλίου, του έτους 2020, ημέρα της 
εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 13015/24.7.2020 
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9)  μελών  παρόντες  στη 

συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Γυμνόπουλος Κοσμάς 

(αναπληρωματικό μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 

(μέλος). 

   

Απόντες: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος) 2) Ράπτου Όλγα  (μέλος). 

 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο ΈΚΤΑΚΤΟ θέμα το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέμα της    

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών : 

 

Το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (αρ. μελέτης 98/2017), προϋπολογισμού 440.246,45€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,. ξεκίνησε στις 10 Φεβρουαρίου με ανάδοχο την εταιρεία Κ/Ξ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Σ. & 

ΣΙΑ  Ο.Ε- ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι., η οποία επελέγη με την υπ’ αρ. 230/18.07.2018  απόφαση της  Οικονομικής 

Επιτροπής, ύστερα από τη διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού. 

Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 10-02-2020, και η συμβατική προθεσμία των πέντε μηνών ημερολογιακών 

ημερών για την εκτέλεση του έργου έληξε στις 10.07.2020.  

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11366/ ΔΤΥ 1898/ 1.07.2020 αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου ζητά γενική παράταση 

εργασιών, εξαιτίας των παρακάτω λόγων: 

 

1. Από τις 27.03.20 έως τις 15.05.20, η ανάδοχος εταιρεία τέθηκε σε αναστολή εργασιών εξαιτίας των 

μέτρων κατά του COVI-19 

2. Στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών έγιναν αλλαγές στις χαράξεις της μελέτης εξαιτίας απρόβλεπτων 

εμποδίων (ρίζες δέντρων που αποκαλύφθηκαν κατά τις εκσκαφές ή αλλαγές στις οδεύσεις Η/Μ 

δικτύων) 

3. Στις 22.06.20 και 7.07.20 είχαμε πτώση δύο πεύκων μετά από καταιγίδες, γεγονός που καθυστέρησε τις 

εργασίες, καθώς επίσης έπρεπε να κοπούν και άλλα επικίνδυνα προς πτώση δέντρα, αλλά και να 
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αποκατασταθούν οι ζημιές από την πτώση των δέντρων και τις εργασίες απομάκρυνσης των κορμών και 

των ριζικών τους συστημάτων. 

4. Όπως προκύπτει από την τήρηση του ημερολογίου του έργου υπήρξαν 6 βροχερές ημέρες, γεγονός που 

δεν επέτρεψε την εκτέλεση εργασιών σε συνθήκες λασπώδους εδάφους. 

Ύστερα από τα παραπάνω : 

 

Ε  ι  σ  η  γ  ο  ύ  μ  α  σ  τ  ε 

 

 Την έγκριση της συνολικής  παράτασης, «με αναθεώρηση» των εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» (αρ. μελέτης 98/2017), εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή ως τις 8-09-20, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8  του άρθρου 147 του Ν. 4412/16  

 

Πιο αναλυτικά, παράταση αυτή χορηγείται για τις παρακάτω επιμέρους εργασίες: 

 

1. 45 ημέρες για την αναστολή εργασιών της εταιρείας από 27.03.20-15.05.20 

2. 1 ημέρα εξαιτίας αλλαγής χαράξεων όδευσης δικτύων στην παιδική χαρά στη θέση  

Κυρίμη & Κίμωνος 

3. 1 ημέρα εξαιτίας αλλαγής χαράξεων όδευσης δικτύων στην παιδική χαρά της οδού 

Λιγδών & Ασημάκη Φωτήλα 

4. 2 ημέρες εξαιτίας αλλαγής χαράξεων της παιδικής χαράς στη θέση Γ. Γεννημτά & Χαλκίδη 

λόγω εντοπισμού ριζών δέντρων κατά την εκσκαφή που εμποδίζουν τη θεμελίωση των 

προβλεπόμενων από τη μελέτη κατασκευών.  

5. 2 ημέρες εξαιτίας ανακοπής εργασιών στις 22 & 23.06.20 λόγω παρέμβασης του 

τμήματος πρασίνου για την απομάκρυνση πεύκου που έπεσε στην παιδική χαρά στη 

συμβολή των οδών Γ. Γεννηματά και Χαλκίδη και αποκατάσταση των ζημιών στο δάπεδο 

στην περιοχή των οργάνων γυμναστικής. 

6. 1 ημέρα εξαιτίας αδυναμίας εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών στις 6.07.20 λόγω 

έντονης βροχόπτωσης που προηγήθηκε στην παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Γ. 

Γεννηματά και Χαλκίδη 

7. 1 ημέρα εξαιτίας ανακοπής εργασιών στις 7.07.20 λόγω παρέμβασης του τμήματος 

πρασίνου για την απομάκρυνση δεύτερου δέντρου που έπεσε καθώς και 3 ακόμη 

επικίνδυνων δέντρων προς πτώση στην παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Γ. 

Γεννηματά και Χαλκίδη  

8. 1 ημέρα για αποκατάσταση ζημιών από την πτώση κορμού σε κατασκευές της παιδικής 

χαράς στη συμβολή των οδών Γ. Γεννηματά και Χαλκίδη 

9. 6 ημέρες εξαιτίας κακών καιρικών συνθηκών στις 9.03.20, 23.03.20, 24.03.20, 21.05.20, 

26.05.20,  27.05.20. 

 

Η παραπάνω παράταση έχει προεγκριθεί από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με το υπ’ 

αρ. Πρωτ. 4079/ 27/07/2020 έγγραφό της. 

 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την παραπάνω παράταση. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του  

προέδρου,  

                                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Α) Εγκρίνει την συνολική  παράταση «με αναθεώρηση» των εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ» (αρ. μελέτης 98/2017), εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή ως τις 8-09-20, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ.8  του άρθρου 147 του Ν. 4412/16  

 

   Πιο αναλυτικά, παράταση αυτή χορηγείται για τις παρακάτω επιμέρους εργασίες: 

 

1. 45 ημέρες για την αναστολή εργασιών της εταιρείας από 27.03.20-15.05.20 

2. 1 ημέρα εξαιτίας αλλαγής χαράξεων όδευσης δικτύων στην παιδική χαρά στη θέση  

Κυρίμη & Κίμωνος 

3. 1 ημέρα εξαιτίας αλλαγής χαράξεων όδευσης δικτύων στην παιδική χαρά της οδού 

Λιγδών & Ασημάκη Φωτήλα 

4. 2 ημέρες εξαιτίας αλλαγής χαράξεων της παιδικής χαράς στη θέση Γ. Γεννημτά & Χαλκίδη 

λόγω εντοπισμού ριζών δέντρων κατά την εκσκαφή που εμποδίζουν τη θεμελίωση των 

προβλεπόμενων από τη μελέτη κατασκευών.  

5. 2 ημέρες εξαιτίας ανακοπής εργασιών στις 22 & 23.06.20 λόγω παρέμβασης του 

τμήματος πρασίνου για την απομάκρυνση πεύκου που έπεσε στην παιδική χαρά στη 

συμβολή των οδών Γ. Γεννηματά και Χαλκίδη και αποκατάσταση των ζημιών στο δάπεδο 

στην περιοχή των οργάνων γυμναστικής. 

6. 1 ημέρα εξαιτίας αδυναμίας εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών στις 6.07.20 λόγω 

έντονης βροχόπτωσης που προηγήθηκε στην παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Γ. 

Γεννηματά και Χαλκίδη 

7. 1 ημέρα εξαιτίας ανακοπής εργασιών στις 7.07.20 λόγω παρέμβασης του τμήματος 

πρασίνου για την απομάκρυνση δεύτερου δέντρου που έπεσε καθώς και 3 ακόμη 

επικίνδυνων δέντρων προς πτώση στην παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Γ. 

Γεννηματά και Χαλκίδη  

8. 1 ημέρα για αποκατάσταση ζημιών από την πτώση κορμού σε κατασκευές της παιδικής 

χαράς στη συμβολή των οδών Γ. Γεννηματά και Χαλκίδη 

9. 6 ημέρες εξαιτίας κακών καιρικών συνθηκών στις 9.03.20, 23.03.20, 24.03.20, 21.05.20, 

26.05.20,  27.05.20. 

 

Η παραπάνω παράταση έχει προεγκριθεί από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με το υπ’ 

αρ. Πρωτ. 4079/ 27/07/2020 έγγραφό της. 

  

   Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  221/2020. 

 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  30.7.2020  

        

        O Πρόεδρος  

                 

 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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