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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 24ης/28-07-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 102/2021 

 

ΘΕΜΑ: 
2η Παράταση υλοποίησης  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» 

 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 28η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα της 

εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 

συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων 

προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2300/21-

7-2021 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 επτά (7): 

 

Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Καμκούτης Θωμάς   

7 Τέτος Νικόλαος   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο (2) θέμα της συνεδρίασης είπε τα εξής: 

Την 29η Ιανουαρίου 2021 υπεγράφη η υπ. αριθ. 218/29-1-2021 σύμβαση 

μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου Αποστολίδη Ιωάννη, για την εκτέλεση εργασιών 

του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίστηκε 

στις 120 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και έληγε 

την 28/5/2021. 

  Στις 22-04-2021 και πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης των 

εργασιών , ο ανάδοχος  αιτήθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών κατά 

2 μήνες ως τις 28/7/2021 λόγω καθυστέρησης προμήθειας υλικών που οφείλεται στις 

ιδιαίτερες συνθήκες που παρατηρούνται κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και 

των περιοριστικών  μέτρων κατά του Κορωνοϊού. Η 1η παράταση εγκρίθηκε με την υπ’ 

αριθμό 78/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού.  

Στις 25-6-2021 και πριν την λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών της 

1ης παράτασης, ο ανάδοχος αιτήθηκε με το υπ’ αριθμό 2035/25-6-2021 αίτημα του 

επέκταση της παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης κατά 2 μήνες για την οικονομική 

τακτοποίηση του έργου ως τις 28/9/2021.  

Συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπονταν στη σύμβαση έχουν ολοκληρωθεί, 

όμως κατά τη διάρκεια της κατασκευής προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων 

εργασιών (όπως  μεταφορά κεντρικών σωλήνων παροχής θέρμανσης των οποίων η 

όδευση δεν ήταν  γνωστή) κ.α. και οι οποίες χρήζουν οικονομικής τακτοποίησης ενώ 

το έργο είναι ακόμα σε εξέλιξη.  
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Για τους ανωτέρω λόγους η τεχνική υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά προς την 

Οικονομική Επιτροπή για την 2η παράταση του χρόνου της υπ. αριθ. 218/29-1-2021 

σύμβασης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 29/10/2021. 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση και αφού έθεσε τις απόψεις και τις 

προτάσεις στο συζητούμενο θέμα  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη δεύτερη (2η) παράταση υλοποίησης  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» κατά τρεις 

(3) μήνες, ήτοι έως 29/10/2021. 

 

          Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 102/2021. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 28 Ιουλίου 2021 

Ο Πρόεδρος  

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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