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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ
ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ
ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 13/21 ΑΠΡΗΙΗΟΤ 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ
ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 93/2021.
Ζ 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 21η Απριλίοσ 2021, ημέρα Σεηάρηη και ώρα 11:00
ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.
2652/16.04.2021 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 Θαηαζηήκαηνο, 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, θαη απόληεο : α]
Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β] Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία.
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Θέμα 2ο : Περί έγκριζης τορήγηζης παράηαζης προθεζμίας εκηέλεζης για ηο έργο : «Έργα
Αγροηικής Οδοποιίας Γήμοσ Βέλοσ- Βότας» (αρ. μελ. 10/2019).
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην δεύηερο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε
ησλ κειώλ, ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο θάησζη :
Θέμα
χετ.

ΠΔΡΙ ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΟΓΟΠΟΙΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΔΛΟΤ-ΒΟΥΑ» (ΑΡ. ΜΔΛ.:10/2019)
: Αίηεζε κε αξ. πξση. 1768/16-03-2021
:

αο δηαβηβάδνπκε θσηναληίγξαθν ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ ηεο εηαηξείαο “ΠΗΣΔΤΟ Α.Δ.” πεξί παξάηαζεο
πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Έξγα Αγξνηηθήο Οδνπνηίαο Γήκνπ Βέινπ - Βόραο» κε αξ. κει. 10/2019 θαη αξρηθή πξνζεζκία
εθηέιεζεο ηελ 19/03/2020.
Σν έξγν ηνπ ζέκαηνο αθνξά ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο , εξγαζίεο νδνζηξσζίαο (θαηαζθεπή ππόβαζεο κεηαβιεηνύ
πάρνπο θαη βάζεο) από ζξαπζηό πιηθό ιαηνµείνπ,
θαηαζθεπή ηξιαλδηθώλ δηαβάζεσλ από ζθπξόδεκα C16/20 όπνπ απαηηνύληαη, αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο
επηθάλεηαο κε αζθαιηηθό δηάιπκα όπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε Δ.ΣΔ.Π., θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξώζεο
θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 5 cm κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ , γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ ησλ
νδηθώλ ππνδνκώλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κνξηλζίαο πνπ
εο

επιήγε από ηελ θπζηθή θαηαζηξνθή ηεο 29 επηεκβξίνπ 2018.
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Σν έξγν αλαηέζεθε ζηελ εηαηξεία “ΠΗΣΔΤΟ Α.Δ.”

κε ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο

(ιόγσ ηνπ

θαηεπείγνληνο) ησλ άξζξσλ 32 παξ. 2γ θαη 32Α ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην ζπκθσλεηηθό ππεγξάθε ηελ 19-11-2019 κε
πξνζεζκία πεξαίσζεο ησλ εξγαζηώλ 4 κήλεο ήηνη έσο ηελ 19-03-2020 ζύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ.
Με ηελ ππ’ αξηζκ. 30/2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο εγθξίζεθε παξάηαζε ηεο
πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαηά ηέζζεξηο (4) κήλεο έσο 19-07-2020.
Με ηελ ππ’ αξηζκ. 130/2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο εγθξίζεθε παξάηαζε ηεο
πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαηά έμη (6) κήλεο έσο 19-01-2021.
Με ηελ ππ’ αξηζκ. 4/2021 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο εγθξίζεθε παξάηαζε ηεο
πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαηά ηξεηο (3) κήλεο έσο 19-04-2021.
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 νκαιή
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαζώο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ απαηηείηαη ε παξνπζία κεραληθώλ θαη πξνζσπηθνύ ηόζν από
κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο όζν θαη ηνπ Αλαδόρνπ , ζπλππνινγίδνληαο θαη ηε δπζθνιία ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπο θαηά ην
πξνεγνύκελν δηάζηεκα , θαζηζηνύλ αλέθηθηε ηελ 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 , ηελ εκπξόζεζκε αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ θαη ην Αξ.
Πξση. : Β/ΦΠΡ001/78766/26-03-2021 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ Καηαζθεπήο θαη πληήξεζεο
πγθνηλσληαθώλ Τπνδνκώλ (Δ.Τ.Γ.Δ. Κ...Τ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ
ΠΡΟΣΔΙΝΔΙ
Να δνζεί παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ γηα 3 κήλεο αθόκα ήηνη έσο ηηο 19-072021, «κε αλαζεώξεζε» ηηκώλ δηόηη ε θαζπζηέξεζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα
ηνπ αλαδόρνπ.
Παξαθαινύκε λα ηεζεί ππόςε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα έγθξηζε ηεο παξάηαζεο ηνπ έξγνπ.
Ο Πξντζηάκελνο Γηεύζπλζεο
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο
Γεκήηξηνο Πνιίηεο
Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ3

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ, είδε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

ΟΚΟΦΩΛΑ

Δγκρίνει, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν. 4412/2016 , θαζώο θαη κε ηελ ΠΝΠ ΦΔΘ
68Α/20-03-2020 Μέξνο Δ: Θαηεπείγνληα δεηήκαηα Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ , άξζξν
60 “Εεηήκαηα δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ”, ηελ παξάηαζε κε αλαζεώξεζε, ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο
πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ : «Έργα Αγροηικής Οδοποιίας Γήμοσ Βέλοσ-Βότας» (αξ. κει. 10/2019),
αλαδόρνπ «ΠΗΣΤΔΥΟΣ Α.Δ.» θαηά ηξεηο (3) κήλεο, ήηνη έσο 19/07/2021, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ
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αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο απόθαζεο.
Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 93/2021
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.
1.- Σρωγάδης Βαζίλειος
2.- ιάτος Ανδρέας
3.- Γαληβίγκας Γεώργιος

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

4.- Κπεκιάρης Γημήηριος

Ακριβές απόζπαζμα
Εεσγολαηιό.O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ
ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

