
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 42/10 ΛΟΔΚΒΡΗΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   315/2021. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σδξάιε Μηραήι, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

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

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 10η  Λοεμβρίοσ  2021, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  

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

8942/05.11.2021  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] Σδξάιεο Μηραήι, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο, ε] Βνπδνύξεο Νηθόιανο θαη 

απόληεο ηα κέιε : α]  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β]  Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε 

απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 4ο  : Περί έγκριζης τορήγηζης παράηαζης προθεζμίας για ηην εκηέλεζη ηοσ έργοσ : 

«Έργα επούλωζης Ιάκκων έηοσς 2020» (αριθ. μελ. 05/2020). 

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

ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. , ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο  

θάησζη :  

Θέμα 
: 

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΕΠΟΤΛΩΗ 
ΛΑΚΚΩΝ  ΕΣΟΤ 2020»  (ΑΡ. ΜΕΛ.:05/2020) 

χετ. : Αίηεζε κε αξ. πξση. 8707/27-10-2021 
 
 αο δηαβηβάδνπκε θσηναληίγξαθν ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ ηεο εηαηξείαο  “Π.. ΘΔΙΙΑΡΖ ΘΑΗ ΗΑ Δ..Δ.” πεξί 

παξάηαζεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «ΔΡΓΑ ΔΠΟΤΙΩΖ ΙΑΘΘΩΛ» κε αξ. κει. 05/2020 θαη αξρηθή πξνζεζκία 

εθηέιεζεο ηελ 09/08/2021.  

              Σν έξγν ηνπ ζέκαηνο αθνξά ζε εξγαζίεο επνύισζεο ιάθθσλ θαη ηνκώλ ηνπ νδνζηξώκαηνο από εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο ζηνπο δξόκνπο ησλ Θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο όπνπ ππάξρεη αλάγθε 

θαη θξίλεηαη απαξαίηεην.  

          Σν έξγν αλαηέζεθε ζηελ εηαηξεία “Π.. ΘΔΙΙΑΡΖ ΘΑΗ ΗΑ Δ..Δ.”   κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ πλνπηηθνύ 

Γηαγσληζκνύ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Λ.4412/2016  θαη ην  ζπκθσλεηηθό   ππεγξάθε  ηελ 09-12-2020 κε πξνζεζκία 

πεξαίσζεο ησλ εξγαζηώλ 8 κήλεο ήηνη έσο ηελ 09-08-2021.  

 Κε ηελ αξηζκ. 196/2021 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ 

θαηά ηξεηο (3) κήλεο, ήηνη  έσο  09-11-2021. 

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

δηαζπνξάο ηνπ θνξνλντνύ covid-19 (ΠΛΠ ΦΔΘ 68Α/20-03-2020 Κέξνο Δ: Θαηεπείγνληα δεηήκαηα Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ , άξζξν 60 “Εεηήκαηα δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” ), ησλ ζεκαληηθώλ θαζπζηεξήζεσλ 

ΑΔΑ: Ψ3Π0Ω9Π-Ω6Ζ



παξάδνζεο ησλ πιηθώλ πνπ αθνξνύλ ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη  ηεο αλαγθαηόηεηαο ζύληαμεο θαη 

έγθξηζεο Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ θαζίζηαηαη αλέθηθηε ε 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 

θαη ην ζπκθέξνλ ηνπ έξγνπ, 

ΠΡΟΣΕΙΝΕΙ  

Λα δνζεί παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ γηα ηξεηο (3) κήλεο αθόκα, ήηνη έσο ηηο 

09-02-2022, «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 Κεραληθόο ΠΔ3 
 

 

Σηε 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 Δπούλωζης Ιάκκων έηοσς 2020», (αριθ.  

μελ. 05/2020), αλαδόρνπ   “Π.. ΘΔΙΙΑΡΖ ΘΑΗ ΗΑ Δ.Δ.”., θαηά ηξεηο (3) κήλεο, ήηνη έσο  

09/02/2022, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 315/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                               1.- δράλης Κιταήλ 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Βοσδούρης Λικόλαος 

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

        ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ3Π0Ω9Π-Ω6Ζ
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