
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 21/01 ΗΟΤΛΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζπλεδξίαζεο ηεο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   152/2022. 

  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 1ε  Ηνπλίνπ 2022, εκέξα  Σεηάξηε  θαη ώξα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 3543/27.05.2022  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 θαη απόληεο : α] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο , β] 

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

  Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 5ν :  Πεξί έγθξηζεο ρνξήγεζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο γηα ην έξγν :  

                «Θαηαζθεπή ξακπώλ θαη ρώξωλ πγηεηλήο γηα ηελ πξόζβαζε θαη ηελ εμππεξέηεζε  

                 ΑΚΔΑ, ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο».  

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  πέκπην  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: «Καηαζκεςή παμπών και σώπων 
ςγιεινήρ για ηην ππόζβαζη και ηην εξςπηπέηηζη ΑΜΔΑ, ζε ζσολικέρ μονάδερ ηος Γήμος Βέλος - 
Βόσαρ»  
 
σεη. : 1. Αίηηζη αναδόσος με απ. ππωη. 3373/23-05-2022 
               2. Η από 03-05-2022 ανακεθαλαιωηική έκθεζη 1ος ηπιμήνος. 
 

 αο δηαβηβάδνπκε ηα αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ην αλσηέξσ 1ν ζρεηηθό ηεο εηαηξείαο ΔΝΔΡΓΟΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΚΗ Δ.Δ. πεξί παξάηαζεο πξνζεζκίαο θαηά ηπείρ (3) μήνερ έσο ηελ 26 επηεμβπίος 2022 ηνπ 

έξγνπ: «Καηαζθεπή ξακπώλ θαη ρώξσλ πγηεηλήο γηα ηελ πξόζβαζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ, ζε ζρνιηθέο κνλάδεο 

ηνπ Γήκνπ Βέινπ - Βόραο» κε αξ. κει. 09/2021  πνπ είρε σο πξνζεζκία ηελ 26 Ιοςνίος 2022. 

Σν έξγν αλαηέζεθε ζηελ εηαηξεία Έλεξγνλ Καηαζθεπαζηηθή Δ.Δ. θαη ππεγξάθε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 452/26-

01-2022 ζπκθσλεηηθό θαη ρξεκαηνδόηεζε από ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ ΠΓΔ-ΑΔ 055 - ΦΙΛΟΓΗΜΟ 

ΙΙ. Σν έξγν αθνξά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ θαηαζθεπήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ξακπώλ θαη ρώξσλ πγηεηλήο γηα ηελ 

πξόζβαζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ, ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο. 

Σν έξγν βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη επήιζαλ δπζθνιίεο νκαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ δηόηη εξγαζίεο απηέο 

πξνθαινύλ πνιύ κεγάιε αλαζηάησζε ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, γηαηί γίλνληαη εθηεηακέλεο νηθνδνκηθέο 

ΑΔΑ: 9960Ω9Π-Α66



εξγαζίεο ζηηο ππάξρνπζεο ηνπαιέηεο ησλ ζρνιείσλ θαη ζαθώο δεκηνπξγείηαη δπζρέξεηα ζηελ ιεηηνπξγία ησλ 

ηνπαιεηώλ θαζώο θαη ηα επίπεδα ηεο όριεζεο από ηηο εξγαζίεο απηέο είλαη ηδηαίηεξα κεγάια θπξίσο ζηηο όκνξεο κε 

ηηο ηνπαιέηεο ζρνιηθέο ηάμεηο. 

Ωο εθ ηνύησλ θαη κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ γίλεη εξγαζίεο. 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 μήνερ αθόκα ήηνη έσο ηηο 26-09-

2022 (κήλεο πνπ ηα ζρνιεία είλαη θιεηζηά γηα ηα καζήκαηα - 15 Ινπλίνπ έσο 10 επηεκβξίνπ), «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 

 

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

ηηκώλ, ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ : «Θαηαζθεπή ξακπώλ θαη ρώξωλ πγηεηλήο  

γηα ηελ πξόζβαζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ΑΚΔΑ, ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ –  

Βόραο» (αξηζ. κει. 09/2021), αλαδόρνπ   “ Έλεξγνλ Καηαζθεπαζηηθή Δ.Δ..”., θαηά ηξεηο (3) κήλεο, ήηνη  

έσο 26/09/2022, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο  απόθαζεο. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 152/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                               1.- δξάιεο Κηραήι 

                                                                               2.- ηάρνο Αλδξέαο 

                                                                               3.- Θαιιίξε Καξία 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Ρόδνο Ληθόιανο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Εεπγνιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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