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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 19ης/30-05-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 62 / 2022 
 
ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» 
  

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 30η του μηνός Μαΐου, του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20.30, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. 

πρωτ. 1608/26-5-2022 πρόσκληση του  Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα 

με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: 

 
Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   
2 Αχίλλας Γεώργιος   
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Εμμανουήλ Δημήτριος   
5 Κουκόλη Σοφία   
6 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
7 Τέτος Νικόλαος   
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

 Ο Πρόεδρος εισήγαγε προς συζήτηση το 4ο  θέμα, αναφέροντας τα εξής:   
 
Την 16η Ιουνίου 2021 υπεγράφη η υπ. αριθ. 1908/16-6-2021 σύμβαση μεταξύ 

του Δήμου και του αναδόχου Καρακώστα Αστερίου, για την εκτέλεση του έργου: 
«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» για το οποίο ο 
συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι 365 ημερολογιακές ημέρες από 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ήτοι ως τις 16/6/2022.  

Στις 18-05-2022 και πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης των 
εργασιών, ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών ως τις 
30/11/2022. 

Οι λόγοι παράτασης που επικαλείται είναι οι εξής :  
• Καθυστερήσεις που οφείλονται στην αποκατάσταση βλαβών του φορέα του 

κτιρίου και ήταν αρμοδιότητα του κυρίου του έργου.  
• Καθυστερήσεις που οφείλονται στην διαδικασία αδειοδότησης της 

φωτοβολταϊκής  εγκατάστασης στη στέγη κι αφορούν διαδικασίες ΔΕΔΗΕ οι 
οποίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. 
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Η τεχνική υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 1η 
παράταση του έργου της υπ. αριθ. 1908/16-6-2021 σύμβασης ως τις 30/11/2022, για 
τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο από  19-5- 2022 αίτημα παράτασης 
του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών, του αναδόχου Καρακώστα Αστερίου. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή ν’ αποφασίσει. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από 

διαλογική συζήτηση, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την 1η παράταση του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» της υπ. αριθ. 1908/16-6-2021 σύμβασης ως τις 
30/11/2022, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο από  19-5- 2022 
αίτημα παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών, του αναδόχου Καρακώστα 
Αστερίου. 
 
 (Μήπως είναι απαραίτητο να μπει και το αίτημα του 
Καρακώστα Αστερίου ;;;;;)  

 
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 62 / 2022 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως: 

 Ο Πρόεδρος  

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

Ακριβές απόσπασμα 
Βελβεντό,  30 Μαϊου 2022 

Ο Πρόεδρος  
 
 
 

Μανώλης Κ. Στεργίου 
Δήμαρχος Βελβεντού 
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