
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 27/13 ΗΟΤΙΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   197/2022. 

  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 13ε  Ηοσιίοσ 2022, εκέρα  Σεηάρηε  θαη ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 4933/08.07.2022  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 7ο :  Περί έγθρηζες τορήγεζες παράηαζες προζεζκίας εθηέιεζες γηα ηο έργο : «Έργα  

              επεηγοσζώλ αληηπιεκκσρηθώλ εργαζηώλ γηα ηελ αποθαηάζηαζε ηωλ δεκηώλ από ηελ  

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

 
    Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δ. εηζεγνύκελνο ην έβδοκο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε  

ησλ κειώλ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρύεη), ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο : «Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή …αζθεί θαζήθνληα αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

ηηο ζπκβάζεηο έξγνπ, κειεηώλ, ππεξεζηώλ θαη πξνκεζεηώλ, αλεμαξηήησο πξνϋπνινγηζκνύ πιελ ησλ 

πεξηπηώζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε». 

  ηε ζπλέρεηα έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε 

νπνία έρεη σο θάησζη : 

Θέκα : ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: «Έξγα επεηγνπζώλ αληηπιεκκπξηθώλ εξγαζηώλ 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ από ηελ ζενκελία ζηηο 29&30/09/2018 ζηελ Κ. Διιελνρσξίνπ 

ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο»  

 

Στετ. : 1. Αίηεζε αλαδόρνπ κε αξ. πξση. 4274/17-06-2022 

           2. Αλαθεθαιαησηηθή Έθζεζε 3νπ ηξηκήλνπ 

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

Κειιάρες & ΣΙΑ Δ.Δ. αηηείηαη παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηξεηο κήλεο ήηνη έσο ηελ 20 Οθτωβρίοσ 2022 ηνπ 

έξγνπ: «Έργα επεηγοσσώλ αλτηπιεκκσρηθώλ εργασηώλ γηα τελ αποθατάστασε τωλ δεκηώλ από τελ 

ζεοκελία στης 29&30/09/2018 στελ Κ. Διιελοτωρίοσ τοσ Γήκοσ Βέιοσ-Βότας» κε αξ. κει. 06/2021  

πνπ είρε σο πξνζεζκία ηελ 20 Ιοσιίοσ 2022. 

ΑΔΑ: 6ΩΗΞΩ9Π-ΗΒΝ



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 έρεη θαηαζθεπαζηεί πιήξσο ην ηκήκα ην έξγνπ από ηνλ ππάξρνληα νρεηό 

επη ηνπ πεδνδξνκίνπ λόηηα ηεο Δθθιεζίαο έσο ζην κέζν ηεο δηαζηαύξσζεο ησλ νδώλ αλάκεζα ζηελ πιαηεία ηνπ 

ρσξηνύ θαη ηνπ πξναύιηνπ ρώξνπ ηεο Δθθιεζίαο ζηα βόξεηα. Γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ ππόινηπνπ ηκήκαηνο έσο ηελ 

απόιεςε ζην ππάξρνλ πδαηόξεκα ζηα βόξεηα, επήιζαλ δπζθνιίεο νκαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ιόγσ ησλ 

ηδηαίηεξα θαθώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ ηνπ ρεηκώλα θαη νηθνλνκηθώλ δπζθνιίσλ ησλ απμήζεσλ ησλ νηθνδνκηθώλ 

πιηθώλ ιόγσ ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο. 

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 κήλες αθόκα ήηνη έσο ηηο 20 

Οθτωβρίοσ 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 ηηκώλ, 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» (αξηζ. κει. 06/2021),  

αλαδόρνπ   “ Π.. Κειιάξεο & ΙΑ Δ.Δ. ”., θαηά ηξεηο (3) κήλεο, ήηνη έσο 20/10/2022, γηα ηνπο  

ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο  απόθαζεο. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 197/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                

Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

    

ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 

ΑΔΑ: 6ΩΗΞΩ9Π-ΗΒΝ
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