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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               21.12.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
  Αριθμός Απόφασης:  423/2020 

 
 
ΘΕΜΑ: ΄΄ 3η Παράταση συνολικής προθεσμίας σύμβασης της μελέτης «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ 
ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ 
Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», (Αρ. Μελ. : 100/2017) ΄΄ 
 
Σήμερα την 21η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00,  η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μετά από την 23151/17-12-2020 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, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ήταν 
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) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή 9) 
Τσομπανοπούλου Μελίσα. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς. 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 
 
Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης με την υπ’ αριθμ. 284/09-10-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

ενέκρινε την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 και την ένταξη της μελέτης «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ. : 

100/2017),  στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017 και την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ. : 

100/2017), προϋπολογισμού 57.554,29 € με Φ.Π.Α, με συνοπτικό διαγωνισμό, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 

ανά κατηγορία μελέτης και τη συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 117 και 95 του Ν.4412/16. 

Μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού με την υπ’ αριθμ. 57/13-03-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αναδείχθηκε ανάδοχος το μελετητικό σχήμα ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. – ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. – ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ που 

υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά ( 30 %). 

Στις 16-04-2018 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου για ποσό 32.490,32 € (χωρίς ΦΠΑ), 

η οποία στο άρθρο 3ο όρισε, σύμφωνα με το άρθρο 12.3 της διακήρυξης, συνολική προθεσμία για την εκπόνηση 

της μελέτης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
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Ο ανάδοχος κατέθεσε το χρονοδιάγραμμα της μελέτης το οποίο εγκρίθηκε από τη Δ.Τ.Υ. στις 24-04-2018 με 

καταληκτική ημερομηνία την 16-04-2019. 

Ο ανάδοχος στις 16-04-2018 κατέθεσε εμπρόθεσμα σύμφωνα με το εγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα τα περιεχόμενα 

για τη διαδικασία προέγκρισης του Ε.Χ.Σ. 

Ο Δήμος με το υπ’ αριθμ. 7381/ΔΤΥ/1497/27-07-2018 κατέθεσε πλήρη φάκελο της μελέτης στο Τμήμα 

Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης έτσι ώστε να προωθηθεί η διαδικασία της προέγκρισης χωροθέτησης. 

Η Δ/νση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών & Αστικών Περιοχών με το υπ’ αριθμ. 11394/17-10-2018 έγγραφο ζήτησε 

διευκρινήσεις-συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία ο Δήμος απέστειλε με το υπ’ αριθμ. 20926/4687/26-11-2018 

έγγραφο. 

Με την  υπ’ αριθμ. 1890/28-03-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΩΨΛ37ΛΛ-95Κ) η 

μελέτη εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με 

κωδικό ΟΠΣ 5037861. 

Στις 08.04.2019 δόθηκε παράταση έως 16.04.2020 με την υπ’ αριθμ. 106/2019 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου 

(ΨΟΓΘΩΨΕ-ΔΕΒ) και την θετική γνωμοδότηση της ΕΔΑΠΚ. 

Στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα είχε τεθεί χρόνος τριών (3) μηνών για την απόφαση προέγκρισης του Ε.Χ.Σ. 

δηλαδή ότι  η προέγκριση θα είχε δοθεί εως 01.06.2019. 

Όμως η απόφαση της προέγκρισης δόθηκε στις 30.01.2020 (ΑΔΑ : ΨΖΗ04653Π08-Β03) . 

Στις 05.02.2020 δόθηκε εντολή εκκίνησης α’ σταδίου στον ανάδοχο με το υπ’ αριθμ. 2907/ΔΤΥ 363/05.02.2020 

έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος με το υπ’ αριθμ. 3953/ΔΤΥ481/14-02-2020 έγγραφο υπέβαλλε φάκελο της Γεωλογικής Μελέτης 

Καταλληλότητας η οποία εστάλη στο αρμόδιο τμήμα του ΥΠΕΝ για έγκριση με το υπ’ αριθμ. 4539/ΔΤΥ578/24-02-

2020 έγγραφο. 

Επίσης ο ανάδοχος με το υπ’ αριθμ. 5307/ΔΤΥ685/05-03-2020 έγγραφο υπέβαλλε το φάκελο της μελέτης του ΕΧΣ 

και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) την οποία ενέκρινε η ΔΤΥ με το υπ’ αριθμ. 

6918/ΔΤΥ962/02-04-2020 έγγραφο. 

Με την υπ’ αριθμ. 101/15-04-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε 2η παράταση μετά και τη 

θετική γνωμοδότηση της Διαχειριστικής. 

Η Υπηρεσία με το υπ’ αριθμ. 9276/ΔΤΥ1465/28-05-2020 έγγραφο απέστειλε τη μελέτη του ΕΧΣ και τη ΣΜΠΕ στο 

αρμόδιο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης (ΤΜΣΘ) για την προώθηση του θέματος. 

Το ΥΠΕΝ για να εγκρίνει τη Γεωλογική Μελέτη Καταλληλότητας απέστειλε το υπ’ αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/20924//422/07-09-2020 έγγραφο με παρατηρήσεις που αφορούν κυρίως Υπηρεσίες του Δημοσίου 

(Στρατός, Περιφέρεια) οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Η ΣΜΠΕ βρίσκεται ήδη στο στάδιο της διαβούλευσης και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το Δήμο 

σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/06 (ΦΕΚ 1225Β’/5-9-2006), με τελευταίο έγγραφο 

του Δήμου το υπ’ αριθμ. 20336/ΔΤΥ/3061/04-11-2020 προς το ΥΠΕΝ. 

Η δύσκολη επιδημιολογικά κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα έχει διαδραματίσει το ρόλο της στην 

καθυστέρηση της διαδικασίας. 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου δεν έχει επηρεαστεί. 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 :  «3. Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με 

απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα 

πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι 

καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου». 

Επίσης σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2005/03-04-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρεις 

Κεντρικής Μακεδονίας αιτήματα σχετικά με Προεγκρίσεις υποβάλλονται για έλεγχο στη Διαχειριστική Αρχή : «3) 

Πριν από οποιαδήποτε τροποποίηση σύμβασης η οποία αφορά στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ή στο 

χρονικό αντικείμενο (παράταση προθεσμίας περαίωσης) του υποέργου». 
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Η Υπηρεσία κατέθεσε το υπ’ αριθμ. 21925/ΔΤΥ3130/01-12-2020 αίτημα προέγκρισης της 3ης παράτασης της 

σύμβασης στη Διαχειριστική. 

Το παραπάνω αίτημα εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ 5998 – 4.0/18-12-2020 θετική γνωμοδότηση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Μετά τα παραπάνω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή όχι : 

 

 Την παράταση της συνολικής προθεσμίας σύμβασης της μελέτης «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ. : 

100/2017),  κατά ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες ήτοι την  16-12-2021. 

 

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

        

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(επί των καταμετρούμενων, λευκό ψηφίζει η Τσομπανοπούλου Μ.) 

 
Α) Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας σύμβασης της μελέτης «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ. : 100/2017),  

κατά ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες ήτοι την  16-12-2021. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  423/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  22.12.2020  
         

        O Πρόεδρος  

             

 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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