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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               23.11.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
  Αριθμός Απόφασης:  380/2020 

 

 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης των εργασιών του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ» αρ. μελ. 59/2020   
 
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της 
εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την 20726/10-11-
2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στο καθένα από τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
οι :  
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Γρούγιος Ηλίας, 3) Κατζικάς Γεώργιος, 4) Κωνσταντίνου Κυριάκος, 5) 
Αποστολίδου Μαρία, 6) Κουσίδης Γεώργιος, 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος και 8) Ράπτου Όλγα  
ΑΠΟΝΤΕΣ οι: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα. 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

                                              
 
3.1  Την αριθ. 113/13-07-2020 (ΑΔΑ: 6Ο0ΟΩΨΕ-ΜΒΥ) Απόφαση Δ.Σ. περί Τροποποίησης Τεχνικού 
Προγράμματος 2020 του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 
 

3.2 Το αριθ. Πρωτ. 12270/ΔΤΥ2059/14-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007021644) τεκμηριωμένο αίτημα για το έργο: 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ». 

 
3.3 Την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 12315/14.07.2020 (ΑΔΑ: ΨΙΗ7ΩΨΕ-99Υ, ΑΔΑΜ:20REQ007024016)  Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αριθμό Α.Α.Υ. 425, δαπάνης 
ύψους 74.400,00 € (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κ.Α. 30.7321.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020). 

 
3.4 Την αριθ. υπ' αριθμ. 212/2020 απόφαση της Οικ. Επιτροπές με την οποία εγκρίθηκε: 

 
1. η υπ΄ αριθμ. 59/2020 Μελέτη του Τμήματος Μελετών – Κατασκευών & Πολεοδομικών Εφαρμογών 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ» προϋπολογισμού 73.565,31 € με ΦΠΑ.  

2. η σκοπιμότητα εκτέλεσης του έργου και τη διαπίστωση των λόγων που αιτιολογούν την κατεπείγουσα 
ανάγκη.  

3. η εκτέλεση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ» ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.: 59/2020, προϋπολογισμού 73.565,31 € με ΦΠΑ, τον καθορισμό του 
τρόπου εκτέλεσής του με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει 
του άρθρου 32, παρ. 2γ, του Ν.4412/2016.  
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4. η κατάρτιση και έγκριση των όρων της διαπραγμάτευσης όπως αυτοί αναγράφονται αναλυτικά στο 
σκεπτικό της παρούσας απόφασης και σύμφωνα με το κάτωθι επισυναπτόμενο σχέδιο της 
διακήρυξης.  

5. ο ορισμό των μελών της επιτροπής που θα διενεργήσει την διαπραγμάτευση και τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών των οικονομικών φορέων που θα προσκληθούν στη διαπραγμάτευση σύμφωνα με 
την παρ.2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, ως εξής: 

 
 
 

Τακτικά μέλη  Αναπληρωματικά μέλη 

 
1. Κιάκου Άννετα, Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α΄ 

βαθμό (ως Πρόεδρος) 
 

  
1. Παρτσάλη Κασσιανή, Αρχ. Μηχανικός με Α΄ 

βαθμό (ως αν. προέδρου) 
 

 
2. Παλάσκας Ευάγγελος, Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με 

Α΄ βαθμό 
 

  
2. Παλατσίδου Τριάδα, Τοπ. Μηχανικός ΤΕ με Α’ 

βαθμό 
 

 
3. Μαρίνου Μαρία, Αρχ. Μηχανικός με Β΄ βαθμό 

 

  
3. Βασιλειάδης Ιωάννης, Πολ. Μηχανικός ΤΕ με Α’ 

βαθμό 
 

 
 

 Η δημοπρασία διεξήχθη στις 23.07.2020 και συντάχθηκε το Πρακτικό Δημοπρασίας (το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα αυτής) από το οποίο προκύπτει κατακύρωση της σύμβασης υπέρ του οικονομικού 
φορέα «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ – Δ. ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε.» με έκπτωση  3% ΑΦΜ: 999831625  ΔΟΥ:  Ιωνίας 
Θεσ/κης και δ/νση έδρας: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 57007 Χαλκηδόνα Θεσ/κης.  

 
3.5 Την υπ' αριθ. 218/2020 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο 1 και 

την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ – Δ. ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε.» 
ΑΦΜ 999831625  με έκπτωση 03,00 %. 

 
3.6 Σύμφωνα με το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 11.08.2020 η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου 

ήταν τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, έληγε δηλαδή στις 11-09-2020.  
 
Οι νέες εργασίες που δεν είχαν αρχικώς προβλεφθεί, αλλά κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθ. 379/2020 Α.Ο.Ε. ( έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα) 
και συγκεκριμένα: 
1.Καθαίρεση ψευδοριφών (ΝΤ1) 
2.Καθαίρεση επενδύσεων τοίχων (ΝΤ2) 
3.Κατασκευή ψευδοροφής με γυψοσανίδας (ΝΤ3) 
4. Γυψοσανίδες ανθυγρές (ΝΤ4) 
5. Οπτοπλινθοδομές 1/2 πλίνθου (ΝΤ5) 
6. Στόμιο αέρα 10*10in (ΝΤ6) 
7. Αεραγωγός εύκαμπτος αλ. Φ200 (ΝΤ7) 
8. Μπάρα στήριξης ΑΜΕΑ (ΝΤ8) 
 
 
Ο ανάδοχος, με την υπ’ αριθμ. 16005/ΔΤΥ 2469/03.09.2020 αίτησή του, ζητάει την παράταση του έργου  για τριάντα 
ημέρες, δηλαδή έως 11-10-2020, σύμφωνα με το άρθρο147 του Ν.4412/2016.  
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Ύστερα από τα παραπάνω, ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε : Την έγκριση παράτασης για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, 
για την περαίωση των εργασιών του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ» προϋπολογισμού 73.565,31 € με ΦΠΑ 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 τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών για την περαίωση των εργασιών του έργου: 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ» προϋπολογισμού 
73.565,31 € με ΦΠΑ με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 
 
Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  380/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  24.11.2020  
         

        O Πρόεδρος  

             

 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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