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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28.03.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε.  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης : 80 / 2022 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης των εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» αρ. μελ. 54/2019 

 

 

  Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η του μήνα Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 6848/24-

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.  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Καζαντζίδης Γεώργιος 2) Κυριλλίδης Γεώργιος 3) Τσομπανοπούλου Μελίσα. 

    

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

 

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

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Την υπ. άρ.Πρωτ.103859/14.10.2019, αρ. απόφασης 1325  ( ΑΔΑ ΩΧΜ8465ΧΙ8-ΘΩ1) όπου εγκρίνεται το 

έργο  με ενάριθμο 2019ΣΕ04700003 και τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ». 

 

2. Την αριθ. 174/02.11.2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Έγκριση Τεχνικού προγράμματος και ένταξη 

του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2021, ΑΔΑ: 61ΟΟΩΨΕ-Ζ0Α). 

 

3. Την αριθ. 194/2020 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η Ψήφιση του προϋπολογισμού του 

Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης έτους 2021. 

 

4. Το με αρ. πρωτ. 4345/ΔΤΥ980/01.03.2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008266352) Τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

5. Την αριθ. 72/09.03.2021 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΞ0ΦΩΨΕ-67Ζ) με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι 

διακήρυξης και διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με χρήση ηλεκτρονικών μέσων-
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ΕΣΗΔΗΣ του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 

 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5099/10-03-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:9Ρ3ΙΩΨΕ-Ζ6Ζ) με την 

οποία εγκρίθηκε η δαπάνη για το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» ΑΡ.ΜΕΛ. 54/2019 και διατέθηκε πίστωση 

ύψους (174.675,39) Ευρώ, για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του ΚΑ 64.7331.03 του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και καταχωρήθηκε με α/α 4 στο Μητρώο Δεσμεύσεων και 

αριθμό Α.Α.Υ. 323. 

 

7. Την αριθ. 106/01.04.2021 απόφαση του Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΛΑ4ΩΨΕ-57Χ) με την οποία εγκρίθηκε η 

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το εν λόγω έργο. 

 

8. Το από 22.04.2021 πρακτικό Ι «ΑΞΙΟΛΟΓΗΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» της επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το 

οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας «Β. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-

ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ Ο.Ε.», ΑΦΜ 099379288, με έκπτωση 41,69 %. στις τιμές του τιμολογίου 

της μελέτης. 

 

9. Την υπ' αριθ. 146/13.05.2021 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΨΞ6ΩΨΕ-Τ3Ρ) με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικού 

Ι «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» της επιτροπής  διαγωνισμού. 

 

10. Το από 16.07.2021 πρακτικό ΙΙ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» 

της επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο πρόεκυψε η κατακύρωση της σύμβασης στον 

οικονομικό φορέα «Β. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ Ο.Ε.», ΑΦΜ 

099379288, με έκπτωση 41,69 %, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 

11. Την υπ' αριθ. 213/19.07.2021 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 937ΡΩΨΕ-36Ι) η οποία επικυρώνει το πρακτικό ΙΙ 

«ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» και εγκρίνει την κατακύρωση 

 της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Β. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ-

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ Ο.Ε.», ΑΦΜ 099379288, με έκπτωση 41,69 %. 

 

12. Σύμφωνα με το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 29.10.2021 21SYMV009490663 2021-11-08 η 

συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν  πέντε μήνες (5), έληγε δηλαδή στις 27-03-2022. 

 

13. Σύμφωνα αίτημα με αρ. πρωτ. 5593/09.03.2022 ΔΤΥ 946  από τον ανάδοχο για παράταση της συνολικής 

προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 42 ημέρες ήτοι  μέχρι την 08-05-2022 (σύμφωνα με το 

συνυποβαλλόμενο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα)   στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι παράτασης: 

 

α) μέχρι σήμερα στα πλαίσια του έργου έχουν εκτελεστεί: οι εργασίες επιστρώσεων σε ποσοστό 75%, οι 

εργασίες λοιπών τελειωμάτων σε ποσοστό 85%, οι εργασίες χρωματισμών σε ποσοστό 90%, οι εργασίες 

καθαιρέσεων και επιχρισμάτων σε ποσοστό 100% και οι ΗΜ εργασίες σε ποσοστό 90%. 

  

β) η αρχική συμβατική διάρκεια εκτέλεσης του έργου ήταν 150 ημέρες. Η προβλεπόμενη αρχική ημερομηνία 

περαίωσης του έργου είναι η 27-03-2022. 

 

γ) μέχρι σήμερα σημειώθηκαν 32 ακατάλληλες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ημέρες, εξαιρουμένων των 

ημερών μειωμένης εργασίας, όπως έχουν σημειωθεί στο Ημερολόγιο Εργασιών του έργου και επιβεβαιώνονται 

από σχετικό μετεωρολογικό ιστορικό (βλ. συνημμένο παράρτημα). 

 

δ) από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την σύνταξη του παρόντος νόσησαν σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους από Covid-19 οι κ.κ. Βασίλειος Ματθαίου και Αθανάσιος Ματθαίου οι οποίοι κατέχουν τις 

θέσεις του εργοταξιάρχη και του τεχνικού ασφαλείας βάση του εγκεκριμένου οργανογράμματος του έργου, και 
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συνεπώς ήταν αδύνατη η εκτέλεση των καθηκόντων τους για πέντε ημέρες έκαστος κατ’ ελάχιστων σύμφωνα και 

με της οδηγίες του ΕΟΔΥΥ.  

 

Ύστερα από τα παραπάνω, 

λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από τις 07.11.2020 οφειλόμενων στα μέρα που έχουν παρθεί από 

την κυβέρνηση και ισχύουν έως και σήμερα, για την πρόληψη της εξάπλωσης της πανδημίας του covid-19, 

δημιουργούνται προβλήματα στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών στο έργο και με βάση τους ως άνω επιπλέον 

λόγους,  οι οποίοι δεν σχετίζονται με τον ανάδοχο 

        

 

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε : 

 

Την έγκριση παράτασης για σαράντα δύο  (42) ημερολογιακές ημέρες, μέχρι την 08-05-2022, για την περαίωση των 

εργασιών του έργου: ¨ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο ΔΗΜΟ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ¨ με αρ. μελέτης 54/2019 και προϋπολογισμό 174.675,39  € (με το ΦΠΑ), με 

αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 

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

προέδρου 

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την  παράταση για σαράντα δύο  (42) ημερολογιακές ημέρες, μέχρι την 08-05-2022, για την περαίωση 

των εργασιών του έργου: ¨ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο ΔΗΜΟ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ¨ με αρ. μελέτης 54/2019 και προϋπολογισμό 174.675,39  € (με το ΦΠΑ), με 

αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 

 

 Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 80 / 2022. 

 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  29.03.2022 

 

 

 

 

                             Η  Πρόεδρος 

 

                        Αποστολίδου Μαρία 


