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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21.10.2020 συνεδρίασης της 
Ο.Ε. ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 335/2020 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Α.ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ» αρ. 

μελ. 20/2020   

 
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2020, ημέρα 

της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 19268/16-

10- 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) Κωνσταντίνου 

Κυριάκος (μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος 8) 

Ράπτου Όλγα (μέλος).  

Απόντες: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος). 

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

 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο  ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα, το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

Έχοντας υπόψη : 
 
3.1  Την αριθ. 34/17.02.2020 Απόφαση Δ.Σ. περί Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020 του Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 

3.2 Την αριθ. 39/17.02.2020 Απόφαση Δ.Σ. περί Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του έτους 2020  του Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

3.3 Το αριθ. Πρωτ. 4577/ΔΤΥ 587/24.02.2020 τεκμηριωμένο αίτημα για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

ΓΗΠΕΔΟΥ Α.ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ». 

3.4 Την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 4697/25.02.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1 στο 

Μητρώο Δεσμεύσεων και αριθμό Α.Α.Υ. 298, δαπάνης ύψους 71.250,57€ (Κ.Α. 30.7326.01) 

3.5 Την αριθ. υπ' αριθμ. 058/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπές εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ «Α.ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ»»(Αρ.Μελ.:20/2020), προϋπολογισμού 71.250,57€, με 

εργολαβία μετά από συνοπτικό διαγωνισμό. 

3.6 Την υπ' αριθ. 062/2020 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής, η Δημοπρασία διεξήχθη στις 23-03-2020. 

3.7 Την υπ' αριθ. 083/2020 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο 1. 

3.8  Την υπ' αριθ. 117/2020 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο 2. 

3.9 Την υπ' αριθ. 147/2020 απόφαση Ο.Ε., η οποία επικυρώνει το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου – κατακύρωσης και εγκρίνει την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Μ. & 

Κ.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε» ΑΦΜ 099334013με έκπτωση 43,00 %. 
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3.10 Σύμφωνα με το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 19.06.2020 η συμβατική προθεσμία περαίωσης του 

έργου ήταν ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, έληγε δηλαδή στις 19-09-2020.  

 

Οι νέες εργασίες που δεν είχαν αρχικώς προβλεφθεί, αλλά κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και 

λειτουργικότητα του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθ. 334/ 2020 Α.Ο.Ε. (έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα) 

και συγκεκριμένα: 

1. Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα (ΝΤ1) 

2. Καλώδιο τύπου ΝΥΜ, πενταπολικό, διατομής 5x10mm2 (ΝΤ2) 

3. Ακροκιβώτιο ιστού φωτισμού για ένα φωτιστικό σώμα (ΝΤ3) 

 

Ο ανάδοχος, με την υπ’ αριθμ. 16477/ΔΤΥ 2533/10.09.2020 αίτησή του, ζητάει την παράταση του έργου  για 

εξήντα ημέρες, δηλαδή έως 19-11-2020, σύμφωνα με το άρθρο147 του Ν.4412/2016  

              

Ύστερα από τα παραπάνω, ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε : Την έγκριση παράτασης για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, 

για την περαίωση των εργασιών του έργου: ¨ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Α.ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ ¨ (αρ. μελέτης 

20/2020 και προϋπολογισμό 71.250,57 €), με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 

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

προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Α) Εγκρίνει την παράταση για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, για την περαίωση των εργασιών του έργου: 

¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Α.ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ¨ (αρ. μελέτης 20/2020 και προϋπολογισμό 71.250,57 €), με 

αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 335/2020. 

 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:  
 
 
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 22.10.2020 

O Πρόεδρος 
 
 

Καζαντζίδης Γεώργιος 
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