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Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 7/23 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   41/2022. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, ε) 

Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε, ζπλεδξίαζε 

ζήκεξα ηελ 23ε   Φεβροσαρίοσ 2022, εκέρα  Σεηάρηε  θαη ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη 

ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 1054/18.02.2022  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] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία , ε] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη απόληεο νη : α] 

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β] Βνπδνύξεο Νηθόιανο , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 4ο :  : Περί έγθρηζες τορήγεζες παράηαζες προζεζκίας γηα ηελ εθηέιεζε ηοσ έργοσ : 

«Έργα επεηγοσζώλ αληηπιεκκσρηθώλ εργαζηώλ γηα ηελ αποθαηάζηαζε ηωλ δεκηώλ από ηελ 

ζεοκελία ζηης 29&30/09/2018 ζηελ Θ. Διιελοτωρίοσ ηοσ Γήκοσ Βέιοσ-Βότας» (αρηζ. κει. 

06/2021). 

 

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

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

θάησζη :  

Θέμα : ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: «Έργα επειγοσζών ανηιπλημμσρικών 
εργαζιών για ηην αποκαηάζηαζη ηων ζημιών από ηην θεομηνία ζηις 29&30/09/2018 ζηην Κ. 
Δλληνοτωρίοσ ηοσ Γήμοσ Βέλοσ-Βότας»  

τεη. : 1. Αίηηζη αναδότοσ με αρ. πρωη. 962/17-02-2022 

           2. Ανακεθαλαιωηική Έκθεζη 2οσ ηριμήνοσ 

 

αο δηαβηβάδνπκε θσηναληίγξαθα ησλ αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε 1ν ζρεηηθό ε αλάδνρνο εηαηξεία Π.. 

Κελλάρης & ΙΑ Δ.Δ. αηηείηαη παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο έσο ηελ 20 Ιοσνίοσ 2022 ηνπ έξγνπ: «Έργα επειγοσζών 

ανηιπλημμσρικών εργαζιών για ηην αποκαηάζηαζη ηων ζημιών από ηην θεομηνία ζηις 29&30/09/2018 

ζηην Κ. Δλληνοτωρίοσ ηοσ Γήμοσ Βέλοσ-Βότας» κε αξ. κει. 06/2021  πνπ είρε σο πξνζεζκία ηελ 20 Μαρηίοσ 

2022. 

Σν έξγν αλαηέζεθε ζηελ εηαηξεία Π.. Κειιάξεο & ΙΑ Δ.Δ. θαη ππεγξάθε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 6426/20-08-

2021 ζπκθσλεηηθό θαη ρξεκαηνδόηεζε από ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ ΠΓΔ –ΑΔ 572. Σν έξγν αθνξά ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζηνλ ππάξρνληα αγσγό νκβξίσλ πδάησλ ζην θέληξν ηεο Κνηλόηεηαο 

Διιελνρσξίνπ. 

Σν έξγν βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη επήιζαλ δπζθνιίεο νκαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ιόγσ ησλ κέηξσλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ θηλδύλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξνλντνύ covid-19 θαη ησλ ηδηαίηεξα θαθώλ θαηξηθώλ 

ΑΔΑ: ΨΚΑΣΩ9Π-ΠΨ2



ζπλζεθώλ ην πξνεγνύκελν δίκελν. Δπηπξόζζεηα ε αλαγθαηόηεηα ζύληαμεο θαη έγθξηζεο Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα 

Δξγαζηώλ, επηκεηξήζεσλ θιπ θαζηζηνύλ αλέθηθηε ηελ θπζηθή θαη δηνηθεηηθή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ εληόο ησλ 

ζπκβαηηθώλ ρξνληθώλ νξίσλ. 

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 αίηεζε ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο  (παξαγξ. 

10 ηνπ άξζξνπ 147) 

ΠΡΟΣΔΙΝΔΙ  

Να δνζεί παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ γηα 3 μήνες αθόκα ήηνη έσο ηηο 20 

Ιοσνίοσ 2022, «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 

 

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

ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ : «Έργα επεηγοσζώλ αληηπιεκκσρηθώλ εργαζηώλ  

γηα ηελ αποθαηάζηαζε ηωλ δεκηώλ από ηελ ζεοκελία ζηης 29&30/09/2018 ζηελ Θ.  

Διιελοτωρίοσ ηοσ Γήκοσ Βέιοσ-Βότας 2020», (αρηζ. κει. 06/2021), αλαδόρνπ   “Π..  

ΚΔΛΛΑΡΗ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.”, θαηά ηξεηο (3) κήλεο, ήηνη έσο 20/06/2022, «κε αλαζεώξεζε» ηηκώλ, δηόηη  

ε θαζπζηέξεζε ηεο έλαξμεο ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ  

αλαδόρνπ, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο απόθαζεο θαη ζύκθσλα κε ηελ  

από 17.02.2022 Αλαθεθαιαησηηθή Έθζεζε 2νπ Σξηκήλνπ, ε νπνία  απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο  

παξνύζαο. 

 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 41/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                               1.- δράιες Κηταήι 

                                                                               2.- ηάτος Αλδρέας 

                                                                               3.- Θαιιίρε Καρία 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Κπεθηάρες Γεκήηρηος 

             

Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

ΑΔΑ: ΨΚΑΣΩ9Π-ΠΨ2
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