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Αριθµός απόφασης : 18 / 2021

Από το µε αριθµό 1/2021 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Έγκριση ή µη τρίτης (3ης) παράτασης (µε αναθεώρηση) της δεύτερης
(2ης) ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας και της δεύτερης (2ης) παράτασης
(µε αναθεώρηση) της τρίτης (3ης) ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας
εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις φύτευσης υπαίθριων Δηµοτικών χώρων
Μαυροδενδρίου» προϋπολογισµού 250.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ 24% και αριθµό
µελέτης 225/2017.
Σήµερα την 25η Ιανουαρίου 2021, ηµέρα Δευτέρα και από ώρα 13:00 έως 14:00, η
Οικονοµική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση διά
περιφοράς, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 10 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄), τις διατάξεις της ΚΥΑ µε
αριθµό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄) και τις διατάξεις της µε αριθµό εγκ.
426 µε αριθµ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου
Εσωτερικών, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
1348/21.01.2021 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στα µέλη
της, σύµφωνα µε την παρ. 5 περ.1 του άρθρου 67 και την παρ. 1 περ.2 του άρθρου 167
του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης– Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010).
Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (ΑΔΣ
494/2019,
ΑΔΑ:Ω1ΤΤΩΛΠ-82Ω)
και
Απόφαση
Δηµάρχου
1462/2019,
ΑΔΑ:ΨΜΙΝΩΛΠ-2ΘΘ), δήλωσαν παρόντες µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (µε e-mail)
και τα εννέα (9) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος
2. Κυριακίδης Κων/νος
3. Φλώρος Μάρκος
4. Βεντούλη Σουλτάνα
5. Κυτίδης Κων/νος
6. Βαλαής Γεώργιος
7.Κουζιάκης Χαρίσιος
8. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
9. Γκούµας Βασίλειος

κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Το µέλος κ. Χαρίσιος Κουζιάκης στο από 25.01.2021 e-mail του αναφέρει τα παρακάτω:
«…Σχετικά µε τα θέµατα της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου Κοζάνης στις 25-01-
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2021 δηλώνω τα παρακάτω τα οποία επιθυµώ να καταγραφούν στα πρακτικά και σε όλες
τις αποφάσεις:
Σε συνέχεια των επιστολών που έχει αποστείλει η Δηµοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος Να
Ζεις» µε αρ. πρωτ. Δήµου Κοζάνης 35125/18-11-2020 και 36813/4-12-2020 δηλώνω
ότι διαφωνώ µε τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής
«δια Περιφοράς» αφού έτσι καταστρατηγείται η δηµοκρατική λειτουργία των θεσµικών
οργάνων και ζητώ για όσο διάστηµα διαρκούν οι ειδικές ρυθµίσεις λόγω covid-19 οι
συνεδριάσεις να διεξάγονται µε τηλεδιάσκεψη….»
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω 18ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ζ του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ
87/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020
¨Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον
δηµόσιο τοµέα, ρύθµιση οργανωτικών θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας και
της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα του Υπουργείου
Εσωτερικών, ρυθµίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθµη λειτουργία των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις¨ (ΦΕΚ 197/τ.Α’), αναφέρεται
ότι η Οικονοµική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις
έργου, µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού, πλην των
περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρµοδιότητα του δηµάρχου και
των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την
έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως µελετών του δήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 189
του ν. 4412/2016.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου στο µε α.α. 4613/28.12.2020 υπηρεσιακό
/ενηµερωτικό σηµείωµα της µε θέµα «Έγκριση παράτασης 2ης και 3ης ενδεικτικής τµηµατικής
προθεσµίας για το Έργο: «Αναπλάσεις φυτεύσεις υπαίθριων δηµοτικών χώρων
Μαυροδενδρίου», αναφέρει τα παρακάτω :
Σχετικά µε το Έργο του Θέµατος, σας αποστέλλουµε συνηµµένα τα παρακάτω:
1. Την αίτηση µε αριθµό 38199/18-12-2020 της Αναδόχου Κοινοπραξίας για παράταση,
προθεσµιών και
2. Την από 28 /12 /2020 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
παρακαλούµε για την Έγκριση της 3ης παράτασης (µε αναθεώρηση) της 2ης ενδεικτικής
τµηµατικής προθεσµίας και της 2ης παράτασης (µε αναθεώρηση) της 3ης ενδεικτικής τµηµατικής
προθεσµίας του Έργου του Θέµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 8,9,10 του άρθρου 147
του Ν. 4412/2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:
«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.
ΛΑΜΠΡΗΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΜΠΙΜΠΟΣ
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Μετά την υπ’ αριθµ. 38199/18-12-2020 αίτηση της Αναδόχου Κοινοπραξίας του έργου
«Αναπλάσεις φυτεύσεις υπαίθριων Δηµοτικών χώρων Μαυροδενδρίου», εισηγούµαστε :
1. Την έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης (µε αναθεώρηση) της 2ης τµηµατικής προθεσµίας
κατά δύο (2) µήνες, ήτοι λήξη στις 20-02-2021 αντί στις 21-12-2020
2. Την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης (µε αναθεώρηση) της 3ης τµηµατικής προθεσµίας
κατά έναν (1) µήνα, ήτοι λήξη στις 21-04-2021 αντί στις 22-03-2021
Ο κύριος λόγος που οδήγησε στην ανάγκη χορήγησης των παραπάνω παρατάσεων είναι
καθυστερήσεις στην εξεύρεση της κατάλληλης ποιότητας χώµατος και συγκεκριµένα:

οι

1. Η ποσότητα χώµατος που απαιτείται από τη µελέτη είναι 1.107,00 m3. Η ποσότητα αυτή
αναζητείται από την γύρω περιοχή της Κοζάνης προκειµένου να ελεγχθεί ευκολότερα ο
χώρος προέλευσης από την επίβλεψη µε δεδοµένη και τη δυσκολία µετακινήσεων λόγω
της καραντίνας, να καλύπτεται το κόστος προµήθειας και µεταφοράς από την τιµή του
Τιµολογίου της µελέτης και να είναι συντοµότερος ο χρόνος µεταφοράς στον τόπο του
έργου και µε µικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα, όπως αρµόζει σε ένα έργο που
στοχεύει σε περιβαλλοντική αναβάθµιση της περιοχής.
2. Όπως αναφέρεται και στην αίτηση της Αναδόχου Κ/Ξ, αιτήθηκε δείγµατος χώµατος από
τη ΔΕΗ , από όπου συχνά γίνεται προµήθεια φυτικής γης για έργα της περιοχής, αλλά
δεν υπήρξε µέχρι στιγµής ανταπόκριση. Παράλληλα, έγιναν δειγµατοληψίες από 2 σηµεία
της περιοχής της Κοζάνης σε διαφορετικές ηµεροµηνίες και δόθηκαν για ανάλυση σε
ιδιωτικό εργαστήριο. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων στάλθηκαν στην επιβλέπουσα µε
ηλεκτρονική αλληλογραφία και επισυνάπτονται µε την παρούσα εισήγηση.
3. Και στις δύο περιπτώσεις δειγµάτων δεν πληρούνται οι προδιαγραφές που απαιτούνται
για το «µέσης σύστασης χώµα» όπως ζητά η µελέτη και είναι το καταλληλότερο για τα
είδη που θα φυτευτούν, καθώς η συµµετοχή της αργίλου ξεπερνάει κατά πολύ το 35%45% που είναι το επιθυµητό, επηρεάζοντας έτσι αρνητικά και τις λοιπές φυσικοχηµικές
και µηχανικές ιδιότητες του χώµατος. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο πρώτο δείγµα
ως αποτέλεσµα τα ποσοστά οργανικής ουσίας είναι πολύ χαµηλά, τα χώµατα δηλαδή είναι
άγονα. Κάτι ανάλογο αναµένεται και για το δεύτερο δείγµα, το οποίο λόγω υγρασίας δεν
ήταν δυνατό να αναλυθεί πλήρως µέχρι σήµερα.
4. Η Ανάδοχος Κ/Ξ δεσµεύεται µέσω της παραπάνω αίτησής της και σε συνέχεια
προφορικής επικοινωνίας µε την Υπηρεσία να προβεί σε οποιαδήποτε τεχνητή βελτίωση
χρειάζεται, γεγονός που θα µπορούσε να έχει ήδη γίνει εντός του χρόνου της τµηµατικής
προθεσµίας. Ωστόσο, από επιστηµονικής άποψης, η τεχνητή βελτίωση αν και βοηθάει, σε
καµία περίπτωση δεν µπορεί να αντικαταστήσει όλες τις φυσικοχηµικές διεργασίες που
γίνονται συν τω χρόνω από τους εδαφοκλιµατικούς παραγόντες ώστε να σχηµατιστεί το
ιδανικό υπόστρωµα για τη σωστή ανάπτυξη των φυτών. Γι’ αυτό το λόγο κρίθηκε
απαραίτητο και από την επιβλέπουσα να συνεχιστεί η αναζήτηση της κατάλληλης φυτικής
γης.
5. Λόγω του ότι ήδη από τα τέλη Οκτωβρίου έχει αυξηθεί σηµαντικά η εδαφική υγρασία και
λόγω χειµώνα θα συνεχίσει να αυξάνεται, θα συναντώνται δυσκολίες τόσο στην λήψη
εδαφικών δειγµάτων (σε χρόνο και τρόπο) όσο και στη διαδικασία ανάλυσης αφού πρέπει
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αυτά να ξηραίνονται εντελώς µε φυσική ξήρανση, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τον
υπεύθυνο του Εργαστηρίου και τις ηµεροµηνίες των αποτελεσµάτων.
Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρείται απαραίτητη η παράταση της 2ης ενδεικτικής
προθεσµίας κατά δύο µήνες.
6. Με δεδοµένο ότι υπάρχει καθυστέρηση στην εξεύρεση της κατάλληλης φυτικής γης,
εκτιµάται ότι ίσως προκύψουν καθυστερήσεις και στη φύτευση των δενδρυλλίων, η οποία
απαιτείται από τη σύµβαση να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος της 3ης τµηµατικής
προθεσµίας, δηλ. στις 22-03-2021. Επειδή στην περιοχή µας η περίοδος φύτευσης
διαρκεί και το µήνα Απρίλιο, εισηγούµαστε να παραταθεί και η 3η αυτή τµηµατική
προθεσµία ώστε να συµπεριλάβει ολόκληρη τη φυτευτική περίοδο, δηλαδή έναν µήνα
επιπλέον, µέχρι και τις 21-04-2020
Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου υπεγράφη µε το 32347/23-10-2019 Εργολαβικό
Συµφωνητικό µε προθεσµία περάτωσης δέκα τετράµηνα (40 µήνες), µε λήξη προθεσµίας
εκτέλεσης 22-02-2023, µετρούµενη από την ηµεροµηνία υπογραφής της.
Η Ανάδοχος Κ/Ξ έχει ολοκληρώσει τις λοιπές χωµατουργικές εργασίες που προβλεπόταν από
τη σύµβαση µέχρι το τέλος της 2ης ενδεικτικής προθεσµίας, δηλαδή τη διάνοιξη των λάκκων
φύτευσης.
Σηµειώνεται ότι µε τις 521/2019, 135/2020, 350/2020 και 443/2020 Αποφάσεις
Οικονοµικής Επιτροπής έχουν δοθεί άλλες τέσσερις (4) παρατάσεις µε αναθεώρηση της 1ης
ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας και µε τις 135/2020 Α.Ο.Ε. και 443/2020 Α.Ο.Ε έχουν
δοθεί δύο (2) παρατάσεις µε αναθεώρηση στην 2η ενδεικτική τµηµατική προθεσµία και µία (1)
παράταση µε αναθεώρηση στην 3η ενδεικτική τµηµατική προθεσµία.
Κοζάνη, 28/12/2020

Κοζάνη, 28/12/2020

Κοζάνη, 28/12/2020

Η Επιβλέπουσα

Η Αν. Προϊσταµένη
Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων

Ο προϊστάµενος Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Ανθοπούλου Αλεξάνδρα
Δασολόγος ΜArch.

Παπαθανασίου Αικατερίνη
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε….»

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, τη λήψη της σχετικής απόφασης,
σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου,
σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει
σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ
87/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020
¨Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων
στον δηµόσιο τοµέα, ρύθµιση οργανωτικών θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα
του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθµίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την
εύρυθµη λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις¨
(ΦΕΚ 197/τ.Α’).
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2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ
147/τ.Α΄/ 08.08.2016).
3. Το µε α.α. 4613/28.12.2020 υπηρεσιακό / ενηµερωτικό σηµείωµα µαζί µε την
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήµου Κοζάνης.
4. Τη µε αριθµ. πρωτ. 38199/18.12.2020 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «Κ/Ξ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΛΑΜΠΡΗΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΜΠΙΜΠΟΣ»
5. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την τρίτη (3η) παράταση (µε αναθεώρηση) της δεύτερης (2ης) ενδεικτικής
τµηµατικής προθεσµίας και της δεύτερης (2ης) παράτασης (µε αναθεώρηση) της τρίτης
(3ης) ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις φύτευσης
υπαίθριων Δηµοτικών χώρων Μαυροδενδρίου» προϋπολογισµού 250.000,00 ευρώ µε
ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 225/2017, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση και για
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.
Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήµου
(cityofkozani.gov.gr ) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 18 / 2021
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Μαλούτας Λάζαρος
Δήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Κυριακίδης Κων/νος
Φλώρος Μάρκος
Βεντούλη Σουλτάνα
Κυτίδης Κων/νος
Βαλαής Γεώργιος
Κουζιάκης Χαρίσιος
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
Γκούµας Βασίλειος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 25 Ιανουαρίου 2021
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2021.02.03 22:37:45 EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
µε βαθµό Α΄
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