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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 31ης/27-09-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 134/2021 

 

ΘΕΜΑ: «3Η Παράταση χρόνου εργασιών έργου: Κατασκευή πεζοδρομίου από την 

οδό Πιερίων από την συμβολή με την οδό 25ης Μαρτίου ως Δ.Α.Κ» 

 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα 

της εβδομάδας Δευτέρα 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. 2947/22-

9-2021 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 για το 4ο θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε ηλεκτρονικά στα μέλη 

την εισήγηση, η οποία ανέφερε τα εξής: 

Την 28η Ιανουαρίου 2021 υπεγράφη η υπ. αριθ. 210/28-1-2021 σύμβαση μεταξύ 

του Δήμου και της αναδόχου εταιρίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε., για την 

εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου από την οδό Πιερίων από την συμβολή 

με την οδό 25ης Μαρτίου ως Δ.Α.Κ.» για το οποίο ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης 

των εργασιών είναι 120 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης δηλαδή έως την 27η Μαΐου 2021. 

Με την υπ’ αριθμό πρωτ. 1523/10-5-2021 αίτηση και πριν την λήξη του 

συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών, ο ανάδοχος  αιτήθηκε παράταση του 

χρόνου εκτέλεσης των εργασιών κατά δύο μήνες (60 ημέρες) έως την 26η Ιουλίου 

2021. 

Με την υπ’ αριθμό πρωτ. 2294/20-07-2021 αίτηση και πριν την λήξη του 

συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών, ο ανάδοχος  αιτήθηκε 2Η παράταση 

του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών κατά δύο μήνες (60 ημέρες) έως την 25η 

Σεπτεμβρίου 2021, για την οικονομική τακτοποίηση του έργου. 

Με την υπ’ αριθμό πρωτ. 2931/21-09-2021 αίτηση και πριν την λήξη του 

συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών, ο ανάδοχος  αιτήθηκε 3Η παράταση 

του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών κατά  ένα μήνα (30 ημέρες) έως την 24η 
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Οκτωβρίου 2021, λόγω σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 

έγκρισης αυτού, το έργο έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του.  

Η Τεχνική Υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 

3η παράταση του χρόνου της υπ. αριθ. 210/28-01-2021 σύμβασης κατά 1 μήνα (30 

ημέρες), για την οικονομική τακτοποίηση του έργου. 

Μετά από αυτά καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και μετά από 

διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την τρίτη (3η) παράταση του χρόνου της υπ. αριθ. 210/28-01-2021 

σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου από την οδό Πιερίων 

από την συμβολή με την οδό 25ης Μαρτίου ως Δ.Α.Κ.» κατά 1 μήνα (30 ημέρες), έως 

την 24η Οκτωβρίου 2021, για την οικονομική τακτοποίηση του έργου. 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 134 / 2021. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 27 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο Πρόεδρος  

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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