
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 11/30 Καρηίοσ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   81/2021. 

  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 30η Καρηίοσ 2021, ημέρα  Σρίηη και ώρα 11:00  

ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

2006/26.03.2021  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,  

ζη]  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη απώλ ν θ.  Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθώλ.          

Θέμα 3ο  : Περί έγκριζης τορήγηζης παράηαζης προθεζμίας εκηέλεζης για ηο έργο : 

«σνηήρηζη Δπιζκεσών και Αποκαηαζηάζεφν Ανηλιοζηαζίφν». 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ηρίηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε  

ησλ κειώλ, ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο θάησζη : 

Θέμα : ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ: «σνηήρηζη Επιζκεσών και 

Αποκαηαζηάζεων Ανηλιοζηαζίων» 

τεη. : 1. Αίηηζη αναδότοσ με αρ. πρωη. 1851/19-03-2021 

 

 αο δηαβηβάδνπκε θσηναληίγξαθν ηνπ αλσηέξσ 1
νπ

 ζρεηηθνύ ηεο εηαηξείαο Έλεξγνλ Καηαζθεπαζηηθή 

Δ.Δ. πεξί παξάηαζεο πξνζεζκίαο έσο ηελ 18
ε
 Ηνπλίνπ 2021 ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε Δπηζθεπώλ θαη 

Απνθαηαζηάζεσλ Αληιηνζηαζίσλ» κε αξ. κει. 07/2020  πνπ είρε σο πξνζεζκία ηελ 18
ε
 Απξηιίνπ 2021. 

Σν έξγν αλαηέζεθε ζηελ εηαηξεία Έλεξγνλ Καηαζθεπαζηηθή Δ.Δ. θαη ππεγξάθε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 

281/18-01-2021 ζπκθσλεηηθό κε ρξεκαηνδόηεζε από πόξνπο «Τδξεπηηθά έξγα». Σν έξγν αθνξά ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηώλ ζπληήξεζεο επηζθεπώλ θαη απνθαηαζηάζεσλ αληιηνζηαζίσλ.  

Σν έξγν βξίζθεηαη ζε εμέιημε, σζηόζν ιόγσ ησλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ 

θηλδύλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξνλντνύ covid-19 (ΠΝΠ ΦΔΚ 68Α/20-03-2020 Μέξνο Δ: Καηεπείγνληα δεηήκαηα 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, άξζξν 60 “Εεηήκαηα δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” ), επήιζε κηα ζρεδόλ 

αδύλαηε ε νκαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαζώο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία 

κεραληθώλ θαη πξνζσπηθνύ ηόζν από κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο όζν θαη ηνπ Αλαδόρνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηα 

ΑΔΑ: ΩΣΕΗΩ9Π-8Φ6



αλσηέξσ θαζηζηνύλ αλέθηθηε ηελ θπζηθή θαη δηνηθεηηθή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ εληόο ησλ ζπκβαηηθώλ ρξνληθώλ 

νξίσλ. 

Ζ Τπεξεζία καο έρνληαο ππόςε όια ηα αλσηέξσ από ηα νπνία δελ πξνθύπηεη θακία ππαηηηόηεηα ηνπ 

αλαδόρνπ, ην ζπκθέξνλ ηνπ έξγνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 147 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ αίηεζε ηεο αλαδόρνπ 

εηαηξείαο  (παξαγξ. 10 ηνπ άξζξνπ 147) ιόγσ ησλ εηδηθώλ θαηαζηάζεσλ ησλ πξνεγνύκελσλ κελώλ 

ΠΡΟΣΔΗΝΔΗ  

Να δνζεί παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ γηα 2 μήνες αθόκα ήηνη έσο ηηο 18-

06-2021, «κε αλαζεώξεζε» ηηκώλ δηόηη ε θαζπζηέξεζε ηεο έλαξμεο ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ δελ 

νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ. 

 

     Ο Πξντζηάκελνο Γηεύζπλζεο                           Ο Αληηδήκαξρνο 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο                        Πξνγξακκαηηζκνύ, Σερληθώλ Έξγσλ & Μειεηώλ 

          Γήκνπ Βέινπ-Βόραο   

           Γεκήηξηνο Πνιίηεο 

       Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ3            Αλδξέαο ηάρνο 

 
  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 Αθ. ) 

 

Δγκρίνει ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 (παξ. 10)  ηνπ Ν. 4412/2016, ηελ παξάηαζε  

κε αλαζεώξεζε, ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ : «σνηήρηζη Δπιζκεσών  

και Αποκαηαζηάζεφν Ανηλιοζηαζίφν» ,(αξ. κει. 07/2020  ),  αλαδόρνπ «Έλεξγνλ  

Καηαζθεπαζηηθή Δ.Δ.» θαηά δύν (2) κήλεο, ήηνη έσο 18-06-2021, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ  

αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 81/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Σρφγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

            5.- Κανάβης Π. Αθανάζιος 

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 
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