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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               12.4.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  121/2021 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος λόγω αλλαγών στις ενδεικτικές προθεσμίες του 

έργου «Αναβάθμιση πρασίνου περιοχής εργατικών κατοικιών Δαβάκη-Παπαφλέσσα-Γευγελή- και Ν. 

Πλαστήρα» 

 

Σήμερα την 12η του μήνα Απριλίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 7218/8-4-2021 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) Αποστολίδου Μαρία  3) Γυμνόπουλος Κοσμάς 

(Αναπλ. Μέλος) 4) Κατζικάς Γεώργιος  5) Κωνσταντίνου Κυριάκος  6) Κουσίδης Γεώργιος 7) Καράς 

Ευστράτιος (Αναπλ. Μέλος) 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Τσομπανοπούλου Μελίσα 2) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή.  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο 

Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 

έκτακτου θέματος με την μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα την συζήτησή 

του ως έκτακτο.  

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 12
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Την αριθ. 370/18.12.2017 (ΑΔΑ: 6Μ28ΩΨΕ-9Δ0) απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η 

συμμετοχή στην υπ’αρ.  πρωτ 4919/05.10.2017 πρόσκληση (κωδικός πρόσκλησης 0736ε ΜΕ 

ΤΙΤΛΟ «Δημιουργία – Αναβάθμιση πυρήνων πράσινου επιπέδου πολεοδομικής ενότητας ή /και 

πράσινων διαδρόμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

(ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» με το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΑΒΑΚΗ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ-ΓΕΥΓΕΛΗ & ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ» 

2. Την αριθ. πρωτ. 3106/13.06.2018 απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΑΒΑΚΗ – ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ – ΓΕΥΓΕΛΗ & 

Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5016598 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 

2014-2020» 
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3. Την αριθ. 148/2020/28.05.2020 (ΑΔΑ: ΩΑΜΠΩΨΕ - 3ΧΔ)  απόφαση της Ο.Ε. με την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΑΒΑΚΗ – ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ – ΓΕΥΓΕΛΗ & Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ» (Αρ. Μελ.: 113/2017), 

προϋπολογισμού 2.409.323,88  € με ΦΠΑ 

4. Το συμφωνητικό  που υπογράφηκε στις 29.01.2021 σύμφωνα με το οποίο η συμβατική 

προθεσμία περαίωσης του έργου είναι ένα (1) έτος. 

 

       Το γεγονός ότι : 

α) σύμφωνα με την σύμβαση του έργου, καθώς και με την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

προβλέπεται βάση, των ενδεικτικών προθεσμιών, η διάνοιξη του μετώπου των εργασιών στο σύνολο της 

έκτασης των εργατικών κατοικιών. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των παραπάνω εργασιών ορίστηκε στους 

έξι (6) μήνες ενώ η συμβατική προθεσμία περαίωσης του συνόλου του έργου είναι ένα (1) έτος. 

β) η ταυτόχρονη διάνοιξη του μετώπου στο σύνολο της έκτασης των εργατικών κατοικιών θα 

προκαλέσει αυξημένη όχληση στην περιοχή, προτείνουμε τμηματική έναρξη και αποπεράτωση εργασιών 

με σκοπό την διευκόλυνση των κατοίκων και την διατήρηση της ομαλότητας στην περιοχή, τηρώντας 

πάντα τις υφιστάμενες αποκλειστικές προθεσμίες του έργου και τροποποιώντας αναλογικά τις 

ενδεικτικές προθεσμίες. 

Για τους παραπάνω λόγους : 

Εισηγούμαστε: 

την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος το οποίο αφορά την αλλαγή των ενδεικτικών προθεσμιών 

του έργου.   

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω 

εισήγηση του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Τροποποιεί το χρονοδιάγραμμα το οποίο αφορά την αλλαγή των ενδεικτικών προθεσμιών του έργου.   

   Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  121/2021. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  13.4.2021  

         

       

      O Πρόεδρος  

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 


