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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21.02.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 49/2022 

 
ΘΕΜΑ:   Παράταση εργασιών για το έργο « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΑΒΑΚΗ - 

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΓΕΥΓΕΛΗ ΚΑΙ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ» 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους 2022, ημέρα 

της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 

3957/17-02-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1)  Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4) 

Σιδηρόπουλος Σάββας  5) Γρούγιος Ηλίας 6)  Τσομπανοπούλου Μελίσα 7) Κυριλλίδης Γεώργιος 8) Κωνσταντίνου 

Κυριάκος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Καζαντζίδης Γεώργιος. 

     

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο
 Θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

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» 

 
3. Την αριθ. 284/2019/19.11.2019 (ΑΔΑ: ΨΓΡΗΩΨΕ-ΧΚΦ) απόφαση της Ο.Ε. περί ψήφισης του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020 
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4. Την αριθ. 9134/27-05-2020 (ΑΔΑ:65Δ7ΩΨΕ-ΩΝΦ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου με την οποία 

εγκρίθηκε η δαπάνη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΑΒΑΚΗ – ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ – 

ΓΕΥΓΕΛΗ & Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ, αρ. μελέτης 113/2017, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)» και διατέθηκε η πίστωση ύψους ( 2.182.226,86 ) Ευρώ, για την πληρωμή της δαπάνης σε 

βάρος του ΚΑ 64.7341.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων και αριθμό Α.Α.Υ. 389 

 

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2712/25.05.2020 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα 

με το οποίο διατυπώνεται η θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και την διαδικασία με την οποία 

θα προκηρυχθεί το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΑΒΑΚΗ – ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ – ΓΕΥΓΕΛΗ & Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ» με κωδικό ΟΠΣ 

«5016598», συνολικού προϋπολογισμού «2.409.323,88 €» 

 

6. 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 

 

7. Το από 23.07.2020 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού, με το οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο 

οικονομικός φορέας «ΚΞ ΜΕΚ ΟΕ – ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με ΑΦΜ 997178673 και με έκπτωση 51,07 %  

στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης 
 

8. Την υπ' αριθ. 219/2020/24.07.2020 (ΑΔΑ: 9ΦΒΞΩΨΕ-Δ0Ν) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το 

αποτέλεσμα της Δημοπρασίας του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΑΒΑΚΗ – 

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ – ΓΕΥΓΕΛΗ & Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ», αρ. μελ. 113/2017 και αναδεικνύει ανάδοχο τον προσωρινό μειοδότη 

«ΚΞ ΜΕΚ ΟΕ – ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με ΑΦΜ 997178673  και με έκπτωση 51,07 % 

 

9. Το από 11.09.2020 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – κατακύρωσης της Επιτροπής 

διαγωνισμού, με το οποίο η επιτροπή του διαγωνισμού διαπίστωσε ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του 

προσωρινού αναδόχου «ΚΞ ΜΕΚ ΟΕ – ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» είναι σύμφωνα με την διακήρυξη και η 

προσφορά γίνεται αποδεκτή 
 

10. Την υπ' αριθ. 312/2020/7.10.2020 (ΑΔΑ: 627ΣΩΨΕ-2ΨΑ) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία επικυρώνετε το 

Πρακτικό Κατακύρωσης - Κατακύρωση σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΑΒΑΚΗ – ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ – ΓΕΥΓΕΛΗ & Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ», αρ. μελ. 113/2017, κατακυρώνετε η σύμβαση 

στην εταιρεία «ΚΞ ΜΕΚ ΟΕ – ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με έκπτωση 51,07 % 

 

11. Τον αριθ. πρωτ. 40/07.01.2020 έλεγχο νομιμότητας της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με την οποία διατυπώνεται η θετική γνώμη για το σχέδιο Σύμβασης και τη διαδικασία 

ανάθεσης για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΑΒΑΚΗ – ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ – 

ΓΕΥΓΕΛΗ & Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ» με κωδικό ΟΠΣ «5016598» 
 

12. Την υπ΄αρ. πρωτ. 26344/ΔΤΥ 5698/2021 αίτηση του Αναδόχου για παράταση εργασιών του έργου 

 

13. Την από 15.12.2021 αίτηση του Αναδόχου για Διακοπή Εργασιών του έργου 

 

14. Την υπ΄αρ. πρωτ. 26404/ΔΤΥ 5709/2021 Αποδοχή της Υπηρεσίας  στην από 15.12.2021 αίτηση του Αναδόχου για 

Διακοπή Εργασιών του έργου 

 

15. Την υπ΄αρ. πρωτ. ΔΤΥ 333/21.01.2022 θετική εισήγηση των επιβλεπόντων μηχ/κών προς την Αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη Δ/νσης ΤΥ και Δόμησης, σχετικά με την έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΑΒΑΚΗ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ-ΓΕΥΓΕΛΗ & ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ», εξαιτίας: 
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15.1 Tων εκτεκταμένων ημερών βροχόπτωσης και γενικότερα δυσμενών συνθηκών προς εργασία (83,5 ημέρες), οι 

οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα ημερησίων καιρικών συνθηκών και σύμφωνα με το ημερολόγιο 

εργασιών καθώς και με συνοδευτικό μετεωρολογικό ιστορικό από το freemeteo.gr  

15.2 Της διακοπής εργασιών λόγω βλάβης της ΕΥΑΘ, Τμήματος Ύδρευσης,  στο τμήμα Α επί της οδού Δαβάκη αρ 

26 (14,5 ημέρες) 

15.3 Της εναντίωσης και όχλησης των ενοίκων και ιδιοκτητών στο τμήμα ανάπλασης Α έμπροσθεν της οικοδομής 

επί της οδού Δαβάκη αρ.24, καθώς και των ενοίκων και ιδιοκτητών στο τμήμα ανάπλασης Β επί της οδού 

Δαβάκη αρ.6,8,10,12, μετά από αποφάσεις εναντίωσης γενικής συνέλευσης πολυκατοικιών στην ανάπλαση 

της περιοχής (7 ημέρες) 

 
16. Την υπ΄αρ. 592/08.02.2022 διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π., ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σχετικά με την έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΑΒΑΚΗ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ-ΓΕΥΓΕΛΗ & ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ» έως τις 04-11-2022 

(ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής έως τις 08-05-2022- 1η αποκλειστική προθεσμία και του συνόλου του 

έργου συμπεριλαμβανόμενης της εξάμηνης συντήρησης πρασίνου έως την 04-11-2022) 

 

 

Εισηγούμαστε 

 

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 04.11.2022, δηλαδή: 

 Την παράταση της 1ης αποκλειστικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της κατασκευής των εργασιών έως τις 08.05.2022 

 Εν συνεχεία την ολοκλήρωση της εξάμηνης συντήρηση πρασίνου έως τις 04.11.2022 

 

 

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

προέδρου 

 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Κατά πλειοψηφία 

 Με ψήφους 6 Υπέρ – 1 Κατά – 1 Λευκό    

Α) Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 04.11.2022, δηλαδή: 

 Την παράταση της 1ης αποκλειστικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της κατασκευής των εργασιών έως τις 08.05.2022 

 Εν συνεχεία την ολοκλήρωση της εξάμηνης συντήρηση πρασίνου έως τις 04.11.2022 

 

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κυριλλίδης Γεώργιος μειοψήφησε. 

 
   Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 49/2022. 

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

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  22.02.2022. 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 

Αποστολίδου Μαρία 


