
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 35/21 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   257/2022. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σδξάιε Μηραήι, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, 

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

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 21η  επηεμβρίοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 7163/16.09.2022  πνπ 

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 75 ηνπ 3852/2010 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, 

γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, 

Πξόεδξνο, β] Σδξάιεο Μηραήι, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία  ε] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη 

απόληεο νη : α] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β] Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

   

  Σηε 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 :   
                «Βεληίωζη Αγροηικής Οδοποιίας Γήμοσ Βέλοσ- Βότας», (αρ. μελ. 1/2019).    
  
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  έκηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο  δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ  

κειώλ,  ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο θάησζη : 

 

Θέμα 
: 

ΠΔΡΙ ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: «ΒΔΛΣΙΩΗ 
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΓΟΠΟΙΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΔΛΟΤ - ΒΟΥΑ»  (ΑΡ. ΜΔΛ.: 1/2019) 

τεη. : 1. Η αξ. πξση. 5993/08-08-2022 αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ 
         2. Η από 9-8-2022 εηζήγεζε ηεο επηβιέπνπζαο ηνπ έξγνπ 

     
αο δηαβηβάδνπκε θσηναληίγξαθν ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ (1) ηεο εηαηξείαο  ΠΙΣΔΤΟ Α.Δ. πεξί 

παξάηαζεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «ΒΔΛΣΙΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΓΟΠΟΙΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΔΛΟΤ - ΒΟΥΑ» κε αξ. κει. 

1/2019 θαη αξρηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηελ 27/08/2022.  

          Σν έξγν αλαηέζεθε ζηελ εηαηξεία “ΠΙΣΔΤΟ Α.Δ.”   κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ ηνπ 

άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην  ζπκθσλεηηθό   ππεγξάθε  ηελ 01-03-2022 κε πξνζεζκία πεξαίσζεο ησλ 

εξγαζηώλ εθαηόλ νγδόληα (180) εκεξνινγηαθέο εκέξεο,  ήηνη έσο ηελ 27-08-2022.  

 Σν έξγν βξίζθεηαη ζε εμέιημε, σζηόζν ιόγσ ηνπ όηη νη πξνκεζεπηέο ππνιεηηνπξγνύλ θαηά ηνλ κήλα 

Αύγνπζην εμαηηίαο ησλ θαινθαηξηλώλ δηαθνπώλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο αιιά θαη ιόγσ ηεο αλαγθαηόηεηαο 

ζύληαμεο θαη έγθξηζεο Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ, θαζίζηαηαη αλέθηθηε ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 

εληόο ησλ ζπκβαηηθώλ ρξνληθώλ νξίσλ.       

         Η Τπεξεζία καο έρνληαο ππόςε  ηα αλσηέξσ από ηα νπνία δελ πξνθύπηεη θακία ππαηηηόηεηα ηνπ 

αλαδόρνπ θαη ην ζπκθέξνλ ηνπ έξγνπ,  

ΑΔΑ: 6ΑΕΖΩ9Π-ΤΒΚ



ΠΡΟΣΔΙΝΔΙ  

Να δνζεί παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ γηα (3) ηξεηο  κήλεο αθόκα, ήηνη έσο 

ηηο 27-11-2022, «κε αλαζεώξεζε»  ηηκώλ δηόηη ε θαζπζηέξεζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ δελ νθείιεηαη 

ζε ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ.  

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

 
Ο Προϊζηάμενος  

Γ/νζης Σετνικών Τπηρεζιών 
& Πολεοδομίας   

Γήμοσ Βέλοσ-Βότας 
 

                                                                  Γημήηριος Πολίηης 
                                                             Πολιηικός Μητ/κός ΠΔ3 
 

Σηε 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 ηνπ Ν. 4412/2016, ηελ παξάηαζε κε αλαζεώξεζε ηηκώλ, ηεο  

ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ : «Βεληίωζη Αγροηικής Οδοποιίας Γήμοσ Βέλοσ-  

Βότας» (αξηζ. κει. 01/2019), αλαδόρνπ   “ ΠΙΣΔΤΟ Α.Δ. ”., θαηά ηξεηο (3) κήλεο, ήηνη έσο  

27/11/2022, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο  απόθαζεο. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 257/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                     

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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