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ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 31/10 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   235/2022. 

  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 10η Ασγούζηοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 5902/05.08.2022  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] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, θαη απόληεο νη : α] Καιιίξε Μαξία, β] 

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

  Σελ θα Καιιίξε  πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 5ο :  Περί επιμήκσνζης ηοσ τρονοδιαγράμμαηος ηης εκηέλεζης ηοσ έργοσ: «Έργα 

δικηύων άρδεσζης και ομβρίων έηοσς 2020». 
 
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  πέμπηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ 

κειώλ ηεο Ο.Δ. , ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, ε νπνία έρεη σο θάησζη : 

 
Θέμα : ΠΔΡΙ δήλωζηρ επιμήκςνζηρ ηος σπονοδιαγπάμμαηορ ηηρ εκηέλεζηρ ηος έπγος: «ΔΡΓΑ 

ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΡΓΔΤΗ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΣΟΤ 2020» 

σεη. : 1. Αίηηζη αναδόσος με απ. ππωη. 5783/02-08-2022 
2. Σα άπθπα 152 & 153 ηος Ν. 4938/2022  (ΦΔΚ 109 Α/6-6-2022): Κώδικαρ Οπγανιζμού 

Γικαζηηπίων και Καηάζηαζηρ Γικαζηικών Λειηοςπγών και λοιπέρ διαηάξειρ. 
3. Η από 2-8-2022 ειζήγηζη ηηρ επιβλέποςζαρ ηος έπγος 
4. Tην απ. ππωη. 259/29-07-2022 απόθαζη Γημάπσος για αναπλήπωζη Γιεςθςνηή Σεσνικών  

Τπηπεζιών& Πολεοδομίαρ (ΑΓΑ: ΨΗΛΓΩ9Π-ΟΑΡ) 
 

αο δηαβηβάδνπκε θσηναληίγξαθν ηνπ αλσηέξσ 1νπ ζρεηηθνύ ηεο εηαηξείαο ΔΝΔΡΓΟΝ ΘΑΣΑΘΔΤΑΣΗΘΖ Δ.Δ. 
πεξί «δήισζεο επηκήθπλζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο» ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ Ν. 4938/2022  (ΦΔΘ 109 Α/6-6-2022) 
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «ΔΡΓΑ ΓΗΘΣΤΩΝ ΑΡΓΔΤΖ ΘΑΗ ΟΜΒΡΗΩΝ ΔΣΟΤ 2020», θαηά ηξεηο  (3) κήλεο ήηνη 
έσο 15-11-2022. 
Σν έξγν αλαηέζεθε ζηελ εηαηξεία ΔΝΔΡΓΟΝ ΘΑΣΑΘΔΤΑΣΗΘΖ Δ.Δ. θαη ππεγξάθε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 1024/15-02-
2021 ζπκθσλεηηθό. Σν έξγν αθνξά ζε εξγαζίεο θαηαζθεπήο λέσλ δηθηύσλ άξδεπζεο θαη νκβξίσλ θαζώο θαη 
εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πθηζηάκελσλ δηθηύσλ ζε θνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ καο. 
Σν έξγν είλαη ζε εμέιημε κε πξνζεζκία πεξαίσζεο έσο 15-08-2022 ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 110/2022 απόθαζε 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βέινπ-Βόραο. 
ην άξζξν 153 ηνπ Ν. 4938/2022  (ΦΔΘ 109 Α/6-6-2022) αλαθέξεηαη όηη:  «Θαη' εμαίξεζε πθηζηάκελσλ δηαηάμεσλ, 
γηα όζν δηάζηεκα εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ε ελεξγεηαθή θξίζε, θαη πάλησο γηα δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο (6-6-2022), θάζε νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηνλ 

ΑΔΑ: ΨΓ7ΜΩ9Π-Ψ0Β



νπνίν έρεη αλαηεζεί ε εθηέιεζε δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγνπ δύλαηαη λα ππνβάιιεη δήισζε επηκήθπλζεο ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ε νπνία από ηεο ππνβνιήο ηεο θαζίζηαηαη δεζκεπηηθή γηα ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή». 

Ζ Τπεξεζία καο έρνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 152 θαη 153 ηνπ Ν. 4938/2022,  
 

ΠΡΟΣΔΗΝΔΗ  
 

Να δνζεί ε επιμήκςνζη ηος σπονοδιαγπάμμαηορ ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ Ν. 4938/2022  (ΦΔΘ 109 Α/6-6-
2022) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «ΔΡΓΑ ΓΗΘΣΤΩΝ ΑΡΓΔΤΖ ΘΑΗ ΟΜΒΡΗΩΝ ΔΣΟΤ 2020», καηά ηπειρ  (3) 
μήνερ, ήηνη έσο 15-11-2022 κε ηα  δηθαηώκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 152 θαη 153 ηνπ Ν. 4938/2022. 

 
Παξαθαινύκε λα ηεζεί ππόςε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα έγθξηζε ηεο παξάηαζεο ηνπ έξγνπ.  

 
Εεπγνιαηηό, 03-08-2022 

 
 

 

 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Η Ο.Δ. ιακβάλνληαο ππόςε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαζώο θαη ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

   Δγκρίνει ηελ  επιμήκσνζη ηοσ τρονοδιαγράμμαηος, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 

ηνπ Ν. 4938/2022  (ΦΔΚ 109 Α/6-6-2022) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: « Έξγα δηθηύσλ άξδεπζεο θαη 

νκβξίσλ έηνπο 2020», καηά ηρείς (3) μήνες, ήηνη έσο 15-11-2022,  κε ηα  δηθαηώκαηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 152 θαη 153 ηνπ Ν. 4938/2022, ζύκθσλα θαη κε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε ηεο 

αξκόδηαο ππεξεζίαο. 

 
 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 235/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                

Aκριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 

 
Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο  
Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

& Πνιενδνκίαο   
Γήκνπ Βέινπ-Βόραο 

 
Γξ. Βακβάηζηθνο Παλαγηώηεο 

  ΣΔ13- Σερλ. Γεσπνλ. (MSc., PhD) 

ΑΔΑ: ΨΓ7ΜΩ9Π-Ψ0Β
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