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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 04.03.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε.  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης : 61 / 2022 

 
ΘΕΜΑ: 1

ης 
παράτασης συνολικής προθεσμίας  εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΩ 

ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ)»  αρ. μελ. 

54/2020 

 

  Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η του μήνα Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα της 

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

4995/01-03-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στο καθένα από τα μέλη - 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) Κωνσταντίνου Κυριάκος 7) Τσομπανοπούλου Μελίσα. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Καζαντζίδης Γεώργιος 2) Κυριλλίδης Γεώργιος. 

    

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

  

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

θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως έκτακτο. 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο
 Θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Με την υπ’ αριθμ. 278/16.09.2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ψ3ΩΣΩΨΕ-ΨΗ9) εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και 

διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με χρήση ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ του έργου «ΕΡΓΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ)» (αρ. μελ. 54/2020). 

Με την υπ΄αριθμ. υπ' αριθ. 406/14.12.2020 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ψ323ΩΨΕ-25Ξ)  επικυρώθηκε το πρακτικό ΙΙ 

«ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» και εγκρίθηκε  η κατακύρωση  της 

σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Ένωση Φυσικών Προσώπων: Καϊσίδης Νικόλαος - Σαλακίδης Γεώργιος», ΑΦΜ 

028626203 - 046822511, με έκπτωση 61,74 %. 

Σύμφωνα με τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου που υπογράφηκε στις 01.03.2021 η συμβατική προθεσμία 

περαίωσης του έργου  ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, με καταληκτική ημερομηνία στις 28.02.2022.  
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Με την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 2146/ΔΤΥ411/26.01.2022 αίτησή του, ο ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα την παράταση, 

6 (έξι) μηνών,  της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, λόγω: 

α) της ολοκλήρωσης του καθαρισμού των ρεμάτων και της εκτέλεσης του 45% των εργασιών του 

έργου  

β) της σοβαρής καθυστέρησης στη χρηματοδότηση του έργου  

γ) των σοβαρών καθυστερήσεων εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 στην προμήθεια πρώτων υλών και στη 

παραγωγική δυναμικότητα των εργοταξίων. 

δ) της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης πρόδρομων εργασιών (δίκτυα ,πεζοδρόμια). 

ε)  των δυσμενών καιρικών συνθηκών της χειμερινής περιόδου που διανύουμε.   

   

Μέχρι και σήμερα, το συμβατικό αντικείμενο του έργου έχει εκτελεστεί στο μεγαλύτερο μέρος του (σε ποσοστό 

80%).  

  

Προκειμένου να εκτελεστούν οι εναπομένουσες εργασίες θα πρέπει να δοθεί παράταση στον ανάδοχο για την 

εκτέλεσή τους. Η παράταση που προτείνεται να δοθεί στον ανάδοχο για την περαίωση του έργου είναι ανάλογη του 

χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εναπομενουσών εργασιών. 

 

Η Υπηρεσία έχοντας υπόψη την αίτηση του Αναδόχου και δεδομένου ότι:  

α) δεν υπήρξε καθυστέρηση στη χρηματοδότηση του έργου με υπαιτιότητα του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης 

(υποβολή 1
ου

 Λογαριασμού 21/09/2021 και εξόφληση του στις 11.11/2021). 

β) λόγω μη έγκαιρης ολοκλήρωσης πρόδρομων εργασιών (δίκτυα στην εκτός σχεδίου περιοχή) που εκτελούνται από 

άλλους φορείς, έγιναν τροποποιήσεις  στη μελέτη ώστε μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο χωρίς καθυστερήσεις. 

γ) ο χρόνος της χειμερινής περιόδου που διανύσαμε και κατά τον οποίο υπήρχε αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών 

λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών είχε προβλεφθεί στο συνολικό χρόνο περαίωσης του έργου, δηλαδή 12 

μήνες.  

δ) προέκυψαν, εξαιτίας της πανδημίας Covid-19, καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου . 

προτείνεται να δοθεί παράταση 3 (τριών) μηνών στον ανάδοχο, από την λήξη του εγκεκριμένου χρόνου 

περαίωσης 28/02/2022, δηλ. έως 28/05/2022. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω, 

 

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε : 

 

Την έγκριση παράτασης 3 (τριών) μηνών της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, από την 

λήξη του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης, δηλ. έως 28/05/2022. 

 

 

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

προέδρου 
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   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την παράταση 3 (τριών) μηνών της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, από την 

λήξη του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης, δηλ. έως 28/05/2022. 

 

 

 Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 61 / 2022. 

 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  08.03.2022 

 

 

 

 

 

                             Η  Πρόεδρος 

 

                        Αποστολίδου Μαρία 


