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ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 23/15 ΗΟΤΛΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   169/2022. 

  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 15η  Ηοσνίοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 4067/10.06.2022  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.          

Θέμα 6ο :  Περί έγκριζης τορήγηζης παράηαζης προθεζμίας εκηέλεζης για ηο έργο :  

                «Δργαζίες σνηήρηζης Π.Δ.Ο. Θορίνθοσ-Παηρών ζηα διοικηηικά όρια Γήμοσ 

Βέλοσ-Βότας και επιζκεσές θθορών ζηο Γημοηικό οδικό δίκησο ποσ 

προκλήθηκαν από ηις πλημμύρες ηης 9ης & 10ης επηεμβρίοσ 2016».  

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  έκηο  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 :  

 
 
Θέκα : 

ΠΔΡΙ ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: «Δξγαζίεο 
πληήξεζεο Π.Δ.Ο. Κνξίλζνπ-Παηξώλ ζηα δηνηθεηηθά όξηα Γήκνπ Βέινπ-Βόραο θαη 
επηζθεπέο θζνξώλ ζην Γεκνηηθό νδηθό δίθηπν πνπ πξνθιήζεθαλ από ηηο 
πιεκκύξεο ηεο 9εο & 10εο επηεκβξίνπ 2016» 
 

ρεη. : 1. Αίηεζε αλαδόρνπ κε αξ. πξωη. 3379/23-05-2022 
2. Σν ππ’ αξηζκ. ΦΔΚ 5983Β /20-12-2021 ζρεηηθά κε ηελ ππ' αξηζκ. 359881 Απόθαζε ηνπ 

Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ "Καζνξηζκόο ζπληειεζηώλ αλαζεώξεζεο ηηκώλ 
δεκνζίωλ έξγωλ, ζύκθωλα κε ηελ παξ. 23 ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 
αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή ζ1 ζύκθωλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ λ. 
4412/2016" 

3. Η ππ’ άξηζκ. 2040/13-04-2022 έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίωλ ζπκβάζεωλ πεξί «Γηεπθξηλίζεωλ ωο πξνο ηελ αύμεζε ηωλ ηηκώλ θαη ηα 
πξνβιήκαηα ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ιόγω ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο, ηεο θξίζεο ζηελ 
Οπθξαλία θαη ηωλ ζπλερηδόκελωλ ζπλεπεηώλ ηνπ COVID 19 ». 

  

αο δηαβηβάδνπκε θσηναληίγξαθν ηνπ αλσηέξσ 1νπ ζρεηηθνχ ηεο εηαηξείαο Θ. Αγγειφπνπινο & ΗΑ Ο.Δ. 
πεξί παξάηαζεο θαηά ηξηψλ (3) κελψλ ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο πληήξεζεο 
Π.Δ.Ο. Θνξίλζνπ-Παηξψλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα Γήκνπ Βέινπ-Βφραο θαη επηζθεπέο θζνξψλ ζην Γεκνηηθφ νδηθφ 
δίθηπν πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηηο πιεκκχξεο ηεο 9εο & 10εο επηεκβξίνπ 2016» κε αξ. κει. 17/2017 κε 
πξνζεζκία εθηέιεζεο ηελ 23ε Ινπλίνπ 2022 (10ε Παξάηαζε απφθ. 388/2021 Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο). 
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Σν έξγν αλαηέζεθε ζηελ εηαηξεία Θ. Αγγειφπνπινο & ΗΑ Ο.Δ. θαη ππεγξάθε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 
6958/23-07-20108 ζπκθσλεηηθφ. Σν έξγν αθνξά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ηεο Π.Δ.Ο. Θνξίλζνπ-
Παηξψλ εληφο δηνηθεηηθψλ νξίσλ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο ζηα εμήο ηκήκαηα:  

Α. Σκήκα Π.Δ.Ο Θνξίλζνπ-Παηξψλ απφ ηελ δηαζηαχξσζή ηεο κε ηελ νδφ ΑΥΔΠΑΝ έσο ηηο 
ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ΟΔ ζηελ Γ.Θ. Βέινπ θαη 

Β. Σκήκα Π.Δ.Ο Θνξίλζνπ-Παηξψλ απφ ηελ δηαζηαχξσζή ηεο κε ηελ νδφ Θνινθνηξψλε έσο ηελ 
δηαζηαχξσζή ηεο κε ηελ νδφ Βαιασξίηνπ ζηελ Γ.Θ. Βξαραηίνπ 
Σν έξγν είλαη ζε εμέιημε θαη είραλ δηαθνπεί νη εξγαζίεο γηα λα νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο ηεο 
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Θαηφπηλ ηεο απφ 20-05-2020 πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο κε αξ. πξση. 
3428/2020, νη εξγαζίεο ζπλερίζηεθαλ.  

Έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ηα πεδνδξφκηα ηεο Π.Δ.Ο. ζην Βέιν θαη ζην Βξαράηη θαη απνκέλνπλ νη πξνεξγαζίεο 
θαη νη εξγαζίεο αζθαιηνζηξψζεσλ. 

Με εκπξφζεζκε αίηεζε ν αλάδνρνο αηηείηαη παξάηαζε ηξηώλ (3) κελψλ πξνβάιινληαο ηηο θάησζη 
αηηηάζεηο: 

 Δθθξεκεί ε έγθξηζε ηνπ 5νπ Α.Π.Δ. θαη 
 Σν ηειεπηαίν εμάκελν έρνπλ ζεκεησζεί ππέξνγθεο θαη δπζβάζηαθηεο αλαηηκήζεηο πιηθψλ θαηαζθεπήο 

δεκνζίσλ έξγσλ (άζθαιηνο, ζίδεξνο, κπεηφλ θιπ) γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη πξφβιεςε ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ.  

Ωο πξνο ηα αλσηέξσ ε ππεξεζία καο ζεκεηψλεη ηα εμήο: 
      Α. Ο 5νο ΑΠΔ έρεη ήδε εγθξηζεί απφ ην Σερληθφ πκβνχιην Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 
ηεο 25εο Μαΐνπ 2022 θαη εθθξεκεί ε αληίζηνηρε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. 
      Β. ην έξγν δελ είρε πξνβιεθζεί δαπάλε αλαζεψξεζεο δηφηη ν ηηκέο αλαζεσξήζεσλ δελ είραλ αλαζεσξεζεί 
απφ ην 2012. Οη ηηκέο αλαζεσξήζεσλ θαζνξίζηεθαλ πξφζθαηα κε ην κε ην ΦΔΘ 5983Β /20-12-2021 (2ν 
ζρεηηθφ). Ηδηαίηεξα φκσο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξφζθαησλ αλαηηκήζεσλ αιιά θαη ησλ θαζπζηεξήζεσλ 
πξνκήζεηαο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ιφγσ ηνπ πνιέκνπ ηεο Οπθξαλίαο, πνπ απνηεινχλ νπζηψδε ιφγν απξφβιεπηεο 
επηπιένλ δαπάλεο ζηα έξγα πνπ δελ είλαη ππαηηηφηεηα ησλ Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ νχηε θαη ησλ Αλαδφρσλ, έρεη 
γίλεη ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πξνο ην αξκφδην Τπνπξγείν (3ν 
ζρεηηθφ ) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  
Δπηπιένλ ζην 3ν ζρεηηθφ αλαθέξεηαη : «Σα σο άλσ ηζρχνπλ αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηηο ζπλαθζείζεο 
ζπκβάζεηο πεξηιακβάλεηαη ξεηφο φξνο πεξί κε αλαζεψξεζεο ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο, δεδνκέλνπ φηη έλαο ηέηνηνο φξνο θαηαιακβάλεη πεξηπηψζεηο ζπλήζνπο θαη νκαιήο εθηέιεζεο ησλ 
ζπκβάζεσλ, θαηά ηηο νπνίεο δελ έρνπλ ελζθήςεη απξφνπηεο κεηαβνιέο ησλ πεξηζηάζεσλ φπσο νη αλσηέξσ, νη 
νπνίεο ελδερνκέλσο θαζηζηνχλ ππέξκεηξα δπζαλάινγε θαη επαρζή ηελ παξνρή ησλ αλαδφρσλ θαη δηθαηνινγνχλ 
ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. γ ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 
4412/2016, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 388 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα πεξί απξφνπηεο κεηαβνιήο ησλ 
πεξηζηάζεσλ, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά.». Ζ ινγηθή απηή ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο πξνεγνχκελεο 
παξαηάζεηο 9ε θαη 10ε πνπ είρε ζπκπεξηιεθζεί ε έθθξαζε «ρσξίο αλαζεψξεζε». 

Ζ Τπεξεζία καο έρνληαο ππφςε φια ηα αλσηέξσ, ηελ εκπξφζεζκε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ γηα παξάηαζε 
εξγαζηψλ, ην ζπκθέξνλ ηνπ έξγνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 147 ηνπ Ν. 4412/2016 αιιά θαη ηηο παξαηάζεηο πνπ 
ήδε έρνπλ δνζεί θαζψο ηελ επηζπκία ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ψζηε ην έξγν λα νινθιεξσζεί φζν είλαη δπλαηφλ 
ζπληνκφηεξα. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ Άξζξνπ 147 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ίζρπε πξηλ ηνλ 
Ν.4782/2021 ζην έξγν έρνπλ δνζεί 10 παξαηάζεηο κε ζπλνιηθφ ρξφλν 38 κελψλ παξάηαζεο, ην 1/3 ην νπνίνπ 
είλαη 12 κήλεο  

 
ΠΡΟΣΔΗΝΔΗ  

 
Να δνζεί παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ γηα ηξείο (3) κήλεο ηεο «νξηαθήο 

πξνζεζκίαο» ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ Άξζξνπ 147 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ίζρπε πξηλ ηνλ Ν.4782/2021 φπνπ ν 
ρξφλνο δελ είλαη κηθξφηεξνο ησλ 3 θαη φρη κεγαιχηεξνο ησλ 12 κελψλ (=38*1/3), ήηνη έσο ηηο 23/09/2022 κε 
αλαζεψξεζε ηηκψλ κε αλαδξνκηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ.  

Παξαθαινχκε λα ηεζεί ππφςε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα έγθξηζε ηεο παξάηαζεο ηνπ έξγνπ.  
Εεπγνιαηηφ, 10-06-2022 

 
 

 

 

 

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 ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ Άξζξνπ 147 ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο  

ίζρπε πξηλ ηνλ Ν.4782/2021, όπνπ ν ρξόλνο δελ είλαη κηθξόηεξνο ησλ 3 θαη όρη κεγαιύηεξνο ησλ 12  

Ο Αληηδήκαξρνο 
Πξνγξακκαηηζκνχ, Σερληθψλ Έξγσλ θαη 

Πξνγξακκαηηζκνχ 
 

Αλδξέαο ηάρνο  

 

Ο Πξντζηάκελνο  
Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ  

Γήκνπ Βέινπ-Βφραο 
 

Γεκήηξηνο Πνιίηεο 
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κελώλ (=38*1/3), ηελ ρνξήγεζε  παξάηαζε ηξηώλ (3) κελώλ ηεο «νξηαθήο πξνζεζκίαο» κε  

αλαζεώξεζε ηηκώλ, ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ : «Δργαζίες σνηήρηζης  

Π.Δ.Ο. Θορίνθοσ-Παηρών ζηα διοικηηικά όρια Γήμοσ Βέλοσ-Βότας και επιζκεσές θθορών  

ζηο Γημοηικό οδικό δίκησο ποσ προκλήθηκαν από ηις πλημμύρες ηης 9ης & 10ης  

επηεμβρίοσ 2016» (αξηζ. κει. 17/2017), αλαδόρνπ   “ Κ. Αγγειόπνπινο & ΙΑ Ο.Δ. ”, ήηνη έσο  

23/09/2022, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο  απόθαζεο. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 169/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό ασθημερόν.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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