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ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 28/28  ΗΟΤΙΗΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   208 /2021. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν,  

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 28η Ηοσλίοσ 2021, ημέρα  Σεηάρηη και ώρα 11:00  

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

5560/23.07.2021  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. 

  ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, Πξόεδξνο, β] 

Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο, ζη]  Μαλάβεο Π. 

Αζαλάζηνο θαη απώλ ν θ.  Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 3ο  : Περί έγκριζης τορήγηζης παράηαζης προθεζμίας εκηέλεζης ηοσ έργοσ : «Έργα 

τολικών Θηιρίων»(αριθ. μελ. 10/2020). 

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

 ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο θάησζη : 

Θέμα : ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ: «Έργα σχολικών κτιρίων» 
χετ. : 1. Αίηεζε αλαδόρνπ κε αξ. πξση. 3993/02-06-2021 
 

αο δηαβηβάδνπκε θσηναληίγξαθν ηνπ αλσηέξσ 1νπ ζρεηηθνύ ηεο εηαηξείαο Π.. Κειιάξεο & ΙΑ Δ.Δ. πεξί 
παξάηαζεο πξνζεζκίαο έσο ηελ 04ε Ννεκβξίνπ 2021 ηνπ έξγνπ: «Έξγα ζρνιηθώλ θηηξίσλ» κε αξ. κει. 10/2020  πνπ 
είρε σο πξνζεζκία ηελ 04ε Ινπιίνπ 2021. 

Σν έξγν αλαηέζεθε ζηελ εηαηξεία Π.. Κειιάξεο & ΙΑ Δ.Δ. θαη ππεγξάθε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 02/04-01-2021 
ζπκθσλεηηθό θαη ρξεκαηνδνηείηαη από πόξνπο Γήκνπ Βέινπ-Βόραο «ΤΝΣΗΡΗΗ - ΔΠΙΚΔΤΗ ΥΟΛEΙΩΝ ΔΩ 2017».  

 
Σν έξγν αθνξά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ γηα ηα θάησζη ζρνιεία ηνπ Γήκνπ καο: 

 

1.1. ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΒΔΛΟΤ 
Καηαζθεπή βάζεο από νπιηζκελν ζθπξόδεκα: 

1.1.1Σνκή νδνζηξώκαηνο κε αζθαιηνθόπηε 
1.1.2 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρώξσλ 
1.1.3 Τπόβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο 
1.1.4 Ξπιόηππνη ρπηώλ κηθξνθαηαζθεπώλ 
1.1.5 Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, θαηεγνξίαο B500C. 
1.1.6 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή 

ππξγνγεξαλνύ  γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20 
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1.2. ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΣΙΜΑΓΚΑ 

       Δπέθηαζε κεηαιιηθνύ ζηεγάζηξνπ: 
1.2.1 Μεηαιιηθόο ζθειεηόο ή δηθηύσκα επηζηέγαζεο 

1.2.2 Δπηζηέγαζε κε πεηάζκαηα ηύπνπ sandwich από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε πιήξσζε πνιπνπξεζάλεο 
       Γάπεδν γεπέδνπ: 
1.2.3 Καηαζθεπή απηνεπηπεδνύκελνπ αληηνιηζζεξνύ δαπέδνπ ηεληο 
       Νέα θξεκαζηά (27) θσηηζηηθά led: 
1.2.4 Φσηηζηηθό ζώκα led νξζνγσληθό, νξνθήο ή θξεκαζηό, ζηεγαλό κε δύν ιπρλίεο Σ8 
 
1.3. ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΠΟΤΛΙΣΑ 

       Δπηζθεπή, ζπληήξεζε ππάξρνληνο αιεμηθέξαπλνπ: 
1.3.1 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειεθηξνδίνπ γείσζεο από ράιθηλε πιάθα 
1.3.2 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρώξσλ 
1.3.3 Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ ή θαηεδαθίζεσλ 
1.3.4 πληήξεζε, επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε ππάξρνπζαο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο θηηξίσλ 
 

1.4. ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΚΟΚΚΩΝΙΟΤ 
       Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ: 

1.4.1 Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξώλ θνπθσκάησλ 
1.4.2 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 
1.4.3 Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα, κνλόθπιια, αλνηγόκελα πεξί θαηαθόπθν ή νξηδόληην άμνλα 
1.4.4 Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα, δίθπιια, κε ή ρσξίο ζηαζεξό θεγγίηε, αλνηγόκέλα πεξί θαηαθόξπθν ή 

νξηδόληην άμνλα 

1.4.5 Ταινπίλαθεο αζθαιείαο (LAMINATED), ζπλνιηθνύ πάρνπο 6 mm (3 mm + κεκβξάλε + 3 mm) 
        Λεηόηξηςε κσζατθνύ δαπέδνπ: 
1.5.6 Λεηόηξηςε θαη ζηίιβσζε δαπέδσλ κσζαηθνύ ή  καξκάξνπ 
 
1.5. ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΒΡΑΥΑΣΙΟΤ 
        Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ: 
1.5.1 Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξώλ θνπθσκάησλ 

1.5.2 Θύξεο αινπκηλίνπ ρσξίο παινζηάζην. 
1.5.3 Ταιόζπξεο αινπκηλίνπ αλνηγόκελεο, από ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην, δίθπιιεο, ρσξίο θεγγίηε 
1.5.4 Ταινπίλαθεο αζθαιείαο (LAMINATED), ζπλνιηθνύ πάρνπο 10 mm (5 mm + κεκβξάλε + 5 mm) 
1.5.5 Γηαθνζκεηηθή ακκνβνιή θξπζηάιισλ 
 

1.6. ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΒΡΑΥΑΣΙΟΤ 

         Υξσκαηηζκνί: 
1.6.1 Αλαθαίληζε παιαηώλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηώλ κε δηπιή ζηξώζε ειαηνρξώκαηνο 
 
1.7. ΓΤΜΝΑΙΟ-ΛΤΚΔΙΟ ΒΡΑΥΑΣΙΟΤ 
       Αληηθαηάζηαζε επηζηέγαζεο θαη ελίζρπζεο κεηαιιηθνύ ζηεγάζηξνπ: 
1.7.1 Μεηαιιηθόο ζθειεηόο ή δηθηύσκα επηζηέγαζεο 
1.7.2 Δπηζηέγαζε κε πεηάζκαηα ηύπνπ sandwich από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε πιήξσζε πνιπνπξεζάλεο 

        Τγξνκόλσζε ζηελ νξνθή ηνπ Λπθείνπ: 
1.7.3 Απνμήισζε πιαζηηθώλ δαπέδσλ θαη ινηπώλ ιεπηώλ επηζηξώζεσλ 
1.7.4 Δπάιεηςε κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθό δηάιπκα 
1.7.5 Δπηζηξώζεηο κε ειαζηνκεξείο κεκβξάλεο, κεκβξάλε από αζθαιην - πνιππξνππιέλην (APP), νπιηζκέλε κε 

παινπιέγκαηα ή πνιπεζηεξηθέο ίλεο 
1.7.6 Πξνζηαζία ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο κε ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 
1.7.7 Ταινπίλαθεο νπιηζκέλνη, πάρνπο 6,50 mm θαη κήθνπο έσο 1,00 m 

         Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ: 
1.7.8 Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξώλ θνπθσκάησλ 

1.7.9 Ταινπίλαθεο αζθαιείαο (LAMINATED), ζπλνιηθνύ πάρνπο 10 mm (5 mm + κεκβξάλε + 5 mm) 
1.7.10 Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα, δίθπιια, κε ή ρσξίο ζηαζεξό θεγγίηε, αλνηγόκέλα πεξί θαηαθόξπθν ή 

νξηδόληην άμνλα 
1.7.11 ηεγαλσηηθέο επηζηξώζεηο κε ηζηκεληνεηδή πιηθά 

1.7.12 Δπηρξίζκαηα κε ηζηκεληνκαξκαξνθνλίακα (αξηηθηζηέι) κε γιπθέο, κε θνηλό ηζηκέλην θαη άκκν ιεπθνύ 
καξκάξνπ 

           Καηαζθεπή δαπέδνπ θάησ από ην ζηέγαζηξν: 
1.7.13 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρώξσλ 
1.7.14 Τπόβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο 
1.7.15 Ξπιόηππνη ρπηώλ κηθξνθαηαζθεπώλ 
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1.7.16 Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, Γνκηθά πιέγκαηα B500C 
1.7.17 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή 

ππξγνγεξαλνύ  γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20. 
 

2. ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΥΟΛΔΙΑ 
Δξγαζίεο γηα όια ηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ θαη γηα όπνηα από απηά απαηηεζεί: 
2.1 Απνθαηάζηαζε επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο πνπ έρνπλ ππνζηεί θζνξέο ιόγσ δηάβξσζεο νπιηζκνύ από ηελ δξάζε 

ρισξηόλησλ θαη ηελ ελαζξάθσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε εθαξκνγή αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο θαη επηζθεπαζηηθώλ 
θνληακάησλ, ζε ζηνηρεία από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ζε ύςνο από ην δάπεδν εξγαζίαο κηθξόηεξν ησλ 10,0 m, κε 
ζπνξαδηθή εθαξκνγή επηζθεπαζηηθώλ θνληακάησλ (επηθαλείαο κε ζπνξαδηθέο νμεηδώζεηο νπιηζκνύ) 

2.2 πληήξεζε πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

2.3 Ηιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηζθεπώλ θαη ζπληεξήζεσλ 
2.4 Αλαθαίληζε παιαηώλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηώλ κε δηπιή ζηξώζε ειαηνρξώκαηνο 
2.5 Υξσκαηηζκνί ζσιελώζεσλ, δηακέηξνπ έσο 1'' 

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

δηαζπνξάο ηνπ θνξνλντνύ covid-19, επήιζε 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 ηδηαίηεξα ζε θιεηζηνύο ρώξνπο ζρνιείσλ. 

Η 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 εκπξόζεζκε αίηεζε ηεο αλαδόρνπ 
εηαηξείαο  (παξαγξ. 10 ηνπ άξζξνπ 147). 

 
ΠΡΟΣΔΙΝΔΙ  

Να δνζεί παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ γηα 4 μήνες αθόκα ήηνη έσο ηηο 04-11-
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 
 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Η Ο.Δ. ιακβάλνληαο ππόςε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαζώο θαη ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

Δγκρίνει, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν. 4412/2016, ηελ παξάηαζε κε αλαζεώξεζε,  

ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ : «Έργα τολικών Θηιρίων», (αριθ. μελ. 10/2020),  

αλαδόρνπ   “Π.. ΚΔΛΛΑΡΗ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.”, θαηά ηέζζεξηο (4) κήλεο, ήηνη έσο 04/11/2021, γηα ηνπο  

ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 208/2021 

  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 

            5.- Κανάβης Αθανάζιος 
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Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 
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