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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               17.5.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  148/2021 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο έργου «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΓΗΠΕΔΟΥ    

                   ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»  αριθ. μελ. 90/2020 

 

Σήμερα την 17η του μήνα Μαΐου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε δια περιφορά τακτική συνεδρίαση μετά από την 9671/11-05-2021 

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) Κουσίδης Γεώργιος 5) Γυμνόπουλος Κοσμάς (Αναπλ. Μέλος) 6) Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή 

(Αναπλ. Μέλος)  7) Σιδηρόπουλος Σάββας (Αναπλ. Μέλος)  8) Καρράς Ευστράτιος (Αναπλ. Μέλος). 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Τσομπανοπούλου Μελίσα  

 

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

Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Αρμοδιότητες Οικονομικής 

Επιτροπής). 

2. Το Ν. 4412/2016 (Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) 

3. Τη μελέτη του έργου «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»  αριθ. μελ. 

90/2020, προϋπολογισμού 42.463,49 € με ΦΠΑ  

4. Την αριθ. 199/14.12.2020 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε Τροποποίηση Τεχνικού 

Προγράμματος 2020 του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

5. Την υπ’ αριθ. 204/14-12-2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης της 22ης 

Αναμόρφωσης του Π/Υ οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

6. Το αριθ. Πρωτ. και 23374/ΔΤΥ3935/22.12.2020 τεκμηριωμένο αίτημα για το έργο: 

«ANAKATAΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ». 

7. Την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 23456/22.12.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία 

καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αριθμό Α.Α.Υ. 565 δαπάνης ύψους 1,00 € 

(Κ.Α. 30.7336.02).  

8. Την αριθ. 434/28.12.2020 απόφαση Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου 
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9. Την υπ’αριθμ. πρωτ.: 71/08.03.2021 Απόφαση της ΟΕ με την οποία έγινε η κατακύρωση της 

σύμβασης στην εταιρεία «ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – Κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέση 

έκπτωση 20,48 % και ποσό σύμβασης 27.231,90 € (33.767,56 € με ΦΠΑ). 

10. Το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 05.04.2021 σύμφωνα με το οποίο η συμβατική 

προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, με λήξη στις 

05.05.2021 

11. Το με αρ. πρωτ. 8904/ΔΤΥ 1909/29.04.2021 έγγραφο του αναδόχου για αίτηση παράτασης 

προθεσμίας παράδοσης των εργασιών για τριάντα ημέρες, ήτοι έως 05.06.2021 σύμφωνα με το 

άρθρο 147 του Ν4412/2016 

12. Το γεγονός ότι, 

κατά το διάστημα από 18 έως 25 Απριλίου 2021 επικράτησαν δυσμενείς για την υλοποίησης του έργου 

καιρικές συνθήκες με έντονες βροχοπτώσεις. Δεδομένου ότι οι εργασίες του έργου εκτελούνται 

αποκλειστικά σε εξωτερικό χώρο η εκτέλεσή τους κατέστη αδύνατη μέχρι την απομάκρυνση των νερών. 

Οι εργασίες συνεχίστηκαν στις 04.05.2021. Ημέρες παράτασης δέκα έξι(16). 

Επιπλέον, για τεχνικούς λόγους, είναι απαραίτητη η μεσολάβηση ικανού χρονικού διαστήματος για την 

απομάκρυνση της υγρασίας μεταξύ των εργασιών που αφορούν την κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου 

και την τελική επίστρωση με αθλητικό συνθετικό τάπητα. Το χρονικό διάστημα των είκοσι  (20) ημερών  

κρίνεται ικανοποιητικό. 

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η μη ολοκλήρωση του αντικειμένου του έργου,. Για τον 

παραπάνω λόγο: 

 

εισηγούμαστε: 

Την έγκριση παράτασης για τριάντα έξι (36) ημέρες, έως 11.06.2021, για την περαίωση των εργασιών 

του έργου «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»  αριθ. μελ. 90/2020, 

προϋπολογισμού 42.463,49 € με ΦΠΑ,  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 τριάντα έξι (36) ημέρες, έως 11.06.2021, για την περαίωση των 

εργασιών του έργου «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»  αριθ. μελ. 90/2020, 

προϋπολογισμού 42.463,49 € με ΦΠΑ,  με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  148/2021. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  18.5.2021  

         

       

      O Πρόεδρος  

 Καζαντζίδης Γεώργιος 
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