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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               26.4.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  138/2021 

 

ΘΕΜΑ: Παράταση συνολικής  προθεσμίας της σύμβασης παροχής  υπηρεσιών που αφορά την 

«Απομάκρυνση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης» (αρ.μελ.:39/2020) 

 

Σήμερα την 26η του μήνα Απριλίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μετά από την  8359/22-4-2021 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) Κατζικάς Γεώργιος 4) 

Καράς Ευστράτιος (Αναπλ. Μέλος) 5)Γυμνόπουλος Κοσμάς (Αναπλ. Μέλος) 6) Σιδηρόπουλος Σάββας 

(Αναπλ. Μέλος) 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1)  Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή  2) Κουσίδης Γεώργιος  3) Τσομπανοπούλου Μελίσα 

 

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 7
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

Έχοντας υπόψη  

1. Την με αρ. 120/20 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την οριστική κατακύρωση  

2.Την υπ.αρ 20SYMV006719825 2020-05-18 σύμβαση της εταιρίας με επωνυμία ΤΕΚΝΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

με το Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης για την απομάκρυνση της ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης 

3. Την διάρκεια της σύμβασης που ορίζεται ότι ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι 30 Απριλίου 2021 

4. Το γεγονός  ότι εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τους χειμερινούς μήνες 

(χειμερινή ξηρασία ) δεν απαιτήθηκε η κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης 

κατά το μήνα Μάρτιο και ως εκ τούτου δεν ολοκληρώθηκε το σύνολο των συμβατικών ποσοτήτων των 

προς εκτέλεση εργασιών όπως περιγράφονται στον προϋπολογισμό της με αριθμό μελέτης 39/2020 

καθώς και στη σχετική σύμβαση ανάθεσης των εργασιών. 

5. Το γεγονός ότι από τις 1 Μαίου 2021 εισερχόμαστε στην περίοδο της πυροπροστασίας 

6. Το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι διαδικασίες ανάδειξης νέου αναδόχου 

7. την από 23/4/2021 αίτηση με αρ.πρωτ. 8451/1831/23-4-2021 της αναδόχου εταιρείας για έγκριση 

παράτασης της ανωτέρω αναφερόμενης σύμβασης 
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                                                    Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΕΙΤΑΙ 

Να εγκρίνει ή μη την παράταση σαράντα πέντε (45) ημερών της σύμβασης 20SYMV006719825 2020-05-

18 της εταιρείας ΤΕΚΝΗΣ ΔΗΜ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ  με το Δήμο ήτοι έως 14-06-2021 

 

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

εισήγηση του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την παράταση σαράντα πέντε (45) ημερών της σύμβασης 20SYMV006719825 2020-05-18 της 

εταιρείας ΤΕΚΝΗΣ ΔΗΜ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ  με το Δήμο ήτοι έως 14-06-2021 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  138/2021. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  27.4.2021  

         

       

      O Πρόεδρος  

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

 

 

 


