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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 17/09 ΗΟΤΛΗΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ
ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 94/2020.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,
Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,
ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,
ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 9η Ηοσνίοσ 2020, ημέρα Σρίηη και ώρα 11:00 ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 3952/05.06.2020 πνπ
θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ
Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο Πξόεδξνο, β] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο
Γεώξγηνο, ζη]Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη απώλ ν θ. Βνπδνύξεο Νηθόιανο.
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Θέμα 1ο : Περί παράηαζης προθεζμίας εκηέλεζης για ηο έργο : «Έργα καηαζκεσής
αποδσηηρίφν γηπέδοσ Εεσγολαηιού».
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην πρώηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε
ησλ κειώλ, ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο θάησζη :
Θέμα
τεη.

ΠΕΡΘ ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΓΘΑ ΣΟ ΕΡΓΟ: «Έργα καηαζκεσής
: αποδσηηρίων γηπέδοσ Ζεσγολαηιού»
:

1. Αίηηζη αναδόχου έργου με αρ. πρωη. 3800/02-06-2020

Καηόπιν ηος ανυηέπυ ζσεηικού η ανάδοσορ εηαιπεία Κ. Αγγελόποςλορ & ΘΑ Ο.Ε. αιηείηαι εμππόθεζμα ηην
παπάηαζη πποθεζμίαρ ηος έπγος: «Έπγα καηαζκεςήρ αποδςηηπίυν γηπέδος Ζεςγολαηιού».
Σο έπγο αναηέθηκε ζηην εηαιπεία Κ. Αγγελόποςλορ & ΘΑ Ο.Ε. και ςπεγπάθη ηο ςπ’ απιθμ. ππυη. 12395/1911-2019 ζςμθυνηηικό ποζού 52.334,22 εςπώ (με ΦΠΑ 24%), μέζη έκπηυζη 47,67% και με πποθεζμία εκηέλεζηρ
έπγος 19-05-2019.
Σο έπγο αθοπά ηην καηαζκεςή κηιπίος αποδςηήπιυν με μεηαλλική καηαζκεςή και πάνελ ζηο γήπεδο ηος
Ζεςγολαηιού όπος θα γίνοςν εκζκαθέρ θεμελίυν και επισώζειρ, καηαζκεςή θεμελίυζηρ ηος κηιπίος με πεδιλοδοκούρ,
καηαζκεςή ηος μεηαλλικού ζκελεηού με ηην ηοποθέηηζη ηυν εξυηεπικών πλεςπικών πάνελ, ηυν πάνελ ηηρ ζηέγηρ και
η ηοποθέηηζη 2 εξυηεπικών θςπών.
Σο έπγο είναι ζε εξέλιξη αλλά για γίνει η καηαζκεςή, ςπολείπεηαι να ολοκληπυθεί η διαδικαζία εγκπίζευν όπυν
δόμηζηρ από ηην Δ/νζη ΠΕ.ΥΩ ηηρ Αποκενηπυμένηρ Διοίκηζηρ Πελοποννήζος, Δςηικήρ Ελλάδαρ και Θονίος με ηο
άπθπο 9 ηος από 6-10-1978 Π.Δ. (ΦΕΚ 538Δ/17-10-1978) και ζηην ζςνέσεια η έκδοζη ηην απαιηούμενηρ
οικοδομικήρ αδείαρ.
Η Τπηπεζία μαρ έσονηαρ ςπότη όλα ηα ανυηέπυ από ηα οποία δεν πποκύπηει καμία ςπαιηιόηηηα ηος αναδόσος, ηο
ζςμθέπον ηος έπγος, ηιρ διαηάξειρ ηος απθ. 147 ηος Ν. 4412/2016 και ηην εμππόθεζμη αίηηζη ηηρ αναδόσος
εηαιπείαρ
ΠΡΟΣΕΘΝΕΘ
Να δοθεί παπάηαζη πποθεζμίαρ εκηέλεζηρ ηυν επγαζιών ηος έπγος για 6 μήνερ ακόμα ήηοι έυρ ηιρ
19//01/2021, «με αναθεώπηζη» ηιμών διόηι η καθςζηέπηζη ηηρ έναπξηρ ηος ζςνόλος ηυν επγαζιών ηος έπγος δεν
οθείλεηαι ζε ςπαιηιόηηηα ηος αναδόσος.
Παπακαλούμε να ηεθεί ςπότη ηος Δημοηικού ςμβοςλίος για έγκπιζη ηηρ παπάηαζηρ ηος έπγος.
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Ο Πποφζηάμενορ Διεύθςνζηρ
Σεσνικών Τπηπεζιών & Πολεοδομίαρ
Δημήηπιορ Πολίηηρ
Πολιηικόρ Μησανικόρ ΠΕ3
Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ, είδε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ
(Κειουηθούνηος ηοσ κ. Κανάβη)
Δγκρίνει ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν. 4412/2016, ηελ παξάηαζε κε αλαζεώξεζε,
ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ : «Έργα καηαζκεσής αποδσηηρίφν γηπέδοσ
Εεσγολαηιού» ,(αξ. κει. 28/2015 επικαιροποιημένης μελέηης), αλαδόρνπ Θ. Αγγελόποσλος &
ΗΑ Ο.Δ. θαηά έμη (6) κήλεο, ήηνη έσο 19/01/2021, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό
ηεο παξνύζαο απόθαζεο.
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 94/2020
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.
1.- Σρφγάδης Βαζίλειος
2.- ιάτος Ανδρέας
3.- Κπεκιάρης Γημήηριος

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

4.- Γαληβίγκας Γεώργιος
5.- Κανάβης Παν. Αθανάζιος
Ακριβές απόζπαζμα
Εεσγολαηιό.O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ
ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

