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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               2.11.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αριθμός Απόφασης:  357/2020 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης των εργασιών του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο ‘Κων. 

Καραμανλής’ του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» αρ. μελ. 47/2017   

 

 
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2η του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 19970/29-10-

2020 έγγραφη πρόσκληση του 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) 

Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος) 9) Ράπτου Όλγα  (μέλος). 

Απόντες: Ουδείς. 

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

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών : 

 
2.1 Το αριθ. Πρωτ. 14482/ΔΤΥ 2111/25.07.2019 τεκμηριωμένο αίτημα για το έργο: «Αντικατάσταση συνθετικού 

ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο ‘Κων. Καραμανλής’ του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης». 
 
2.2 Την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 14489/25.07.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1 

στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αριθμό Α.Α.Υ. 439, δαπάνης ύψους 600.00,00 € (Κ.Α. 64.7326.01) 
 
2.3 Την δέσμευση πίστωσης από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 10.812,84 € για το έτος 2020  
 
2.4 Την αριθ. υπ' αριθμ. 153/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπές εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου 

«Αντικατάσταση συνθετικού ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο ‘Κων. Καραμανλής’ του Δήμου Αμπελοκήπων-
Μενεμένης»(Αρ.Μελ.:47/2017), προϋπολογισμού 610.812,84 €, με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 

 
2.5 Την υπ' αριθ. 218/2019 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο 1. 
 
2.6  Την υπ' αριθ. 271/2019 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο 2. 
 
2.7 Την υπ' αριθ. 102/2020 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ. 
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2.8 Την υπ' αριθ. 208/2020 απόφαση Ο.Ε., η οποία επικυρώνει το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου – κατακύρωσης και εγκρίνει την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΑΦΜ 073673451 με έκπτωση 39,86 %. 

 
2.9 Σύμφωνα με το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 24.09.2020 η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου 

είναι εκατό πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, λήγει δηλαδή στις 24-02-2021.  
 
Ο ανάδοχος, με την υπ’ αριθμ. 18958/ΔΤΥ 2863/27.10.2020 αίτησή του, ζητάει την παράταση του έργου  για 
τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως 24-06-2021, σύμφωνα με το άρθρο147 του Ν.4412/2016 ,για τους εξής λόγους:  
 

1. Για την έντεχνη και ασφαλή εφαρμογή διάστρωσης του ΤΑΡΤΑΝ σε εξωτερικούς χώρους απαιτούνται 
κατάλληλες καιρικές συνθήκες, όπως 3ο C μεγαλύτερης της θερμοκρασίας δρόσου, δηλαδή για την 
περιοχή της Θεσσαλονίκης και για την εποχή που διανύουμε να είναι πάνω των 20ο C. 

2. Η υγρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι μικρότερη του 35%. 
3. Να μην υπάρξει η παραμικρή  βροχόπτωση στις μέρες διάστρωσης. 
4.  Και ως εκ τούτου η περίοδος του ελληνικού χειμώνα είναι τελείως ακατάλληλη για να αρχίσει η 

κατασκευή του έργου, αντιθέτως θα πρέπει να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2021. 
 
              
Ύστερα από τα παραπάνω, ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε : Την απόρριψη της αίτησης για παράταση της συμβατικής 
προθεσμίας του έργου, καθώς από τα μετεωρολογικά στη περιοχή δεδομένα δεν αποδεικνύονται οι ισχυρισμοί 
του αναδόχου. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του 
προέδρου 

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Απορρίπτει την αίτηση για παράταση των εργασιών του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού ταρτάν στο 
Δημοτικό Στάδιο ‘Κων. Καραμανλής’ του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, αρ. μελ. 47/2017, καθώς από τα 
μετεωρολογικά στη περιοχή δεδομένα δεν αποδεικνύονται οι ισχυρισμοί του αναδόχου. 
 

  Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  357/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  3.11.2020  
         

        O Πρόεδρος  

             

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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