ΑΔΑ: ΨΤΚΛΩΨΕ-Τ9Σ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
8.3.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 73/2021
ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης των εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ», αρ. μελ. 78/2020

Σήμερα την 8η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 η
Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και τις διατάξεις της
Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β’4899) Κ.Υ.Α., μετά από την 4617/4-3-2021 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 ήταν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2)Τσομπανοπούλου Μελίσα 3) Αποστολίδου Μαρία 4)
Γυμνόπουλος Κοσμάς 5) Κατζικάς Γεώργιος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Γρούγιος Ηλίας 2) Κουσίδης Γεώργιος 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος 3) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου
Κυριακή.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου
ΠΕ Διοικητικού.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Τις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Αρμοδιότητες Οικονομικής
Επιτροπής).
Το Ν. 4412/2016 (Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).
Τη μελέτη του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ» (Αρ. Μελ.: 78/2020), προϋπολογισμού 73.833,15 € με ΦΠΑ
Την υπ’ αριθμ. 165/19.10.2020 Απόφαση Ο.Ε. περί Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020
του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Την υπ΄αριθμ. 171/19.10.2020 Απόφαση Δ.Σ. περί Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του
έτους 2020 του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης
Το υπ’αρ. Πρωτ. 19918/ΔΤΥ2991/27.10.2020 Τεκμηριωμένο αίτημα.
Την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 20453/05.11.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αριθμό Α.Α.Υ. 530, δαπάνης ύψους
15.000€ (Κ.Α. 30.7331.09) για το έτος 2020
Την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 371/09.11.2020 Απόφαση της ΟΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι
διακύρηξης του έργου
Την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 002/04.01.2021 Απόφαση της ΟΕ με την οποία έγινε η κατακύρωση του
αποτελέσματος του έργου στον οικονομικό φορέα ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ
Το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 21.01.2021 σύμφωνα με το οποίο η συμβατική
προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν ενενήντα (30) ημερολογιακές ημέρες, έληγε
δηλαδή στις 20-02-2021.
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11. Το με αρ.πρωτ. 3230/ΔΤΥ 732/15.02.2021 έγγραφο του αναδόχου για αίτηση παράτασης
προθεσμίας παράδοσης των εργασιών για σαράντα μια ημέρες, δηλαδή έως 03-04-2021,
σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016
12. Τα παρακάτω γεγονότα,
α) το διάστημα από 21.01.2012 έως 29.01.2021 κατέστει αδύνατον να ξεκινήσουν οι εργασίες γιατί ο
προσωρινός χώρος αποθήκευσης των φακέλων οικοδομικών αδειών είναι παράπλευρα του
διαμορφωμένου χώρου του αρχείου. Το παραπάνω χρονικό διάστημα το αρχείο είχε μεγάλο όγκο
αιτημάτων λόγο του εξοικονομώ και δεν μπορούσαν παράλληλα να γίνονται και εργασίες. Παράταση
εργασιών 9 ημέρες,
β) η σκυροδέτηση του βιομηχανικού δαπέδου του υπογείου έγινε στις 02.02.2021.Επειδη δεν υπήρχε
ικανοποιητικός φυσικός αερισμός άργησε να αποβάλει την υγρασία του με αποτέλεσμα να μην είναι
βατό για περαιτέρω εργασίες. παράταση εργασιών 6 ημέρες
γ) για την καλύτερη λειτουργία του αρχείου προέκυψε η ανάγκη για την έγκριση νέων εργασιών που δεν
προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση. Ως εκ τούτου απαιτήθηκε από τον ανάδοχο πρόσθετος χρόνος για
την οργάνωση και την εκτέλεση των νέων εργασιών. παράταση εργασιών 10 ημέρες
Οι συνολικές αιτιολογημένες ημέρες παράτασης εργασιών του έργου όπως προκύπτει από την
παραπάνω ανάλυση είναι είκοσι πέντε ημέρες.

Ύστερα από τα παραπάνω, ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε :
Την έγκριση παράτασης για είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως 17-03-2021 για την
περαίωση των εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ», αρ. μελ. 78/2020 και προϋπολογισμό 73.833,15 €,
με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω
εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την παράταση για είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως 17-03-2021 για την
περαίωση των εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ», αρ. μελ. 78/2020 και προϋπολογισμό 73.833,15 €, με αναθεώρηση,
χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 73/2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 9.3.2021
O Πρόεδρος
Καζαντζίδης Γεώργιος
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