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ε
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ηες 8
ες

 Γεθεκβρίοσ 2020 

--------------------------- 

  

Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 8
ε
 Γεθεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 45/4-12-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής 

Δπηηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 

5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο, 9] Φξήζηνο 

Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 872/2020), 

νπόηε ν θ. Φξήζηνο Κνξδάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο, κεηείρε πιένλ ζηελ ηειεδηάζθεςε 

σο εηζεγεηήο Αληηδήκαξρνο.  

Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 11
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 879/2020). 

Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό 

κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (15) ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, «Έγθξηζε 3
εο

 παξάηαζεο πεξαίσζεο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ: 

«Σπκπιεξσκαηηθά έξγα πεξηνρήο Γνύβαο», αλαδόρνπ «Γ. Γ. Καθαβάο ΑΤΔ κε δ.η. 

ΔΞΔΛΙΞΙΣ ΑΤΔ»», (ζρεηηθό ην αξηζ. 16893/2-12-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ  θ. 

Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 16575/25-11-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-

Η/Μ – Τκήκα Κνηλνρξήζησλ Φώξσλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: -Τνλ θ. 

Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (Γηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε 

3
εο

  παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ: «Σπκπιεξσκαηηθά 

έξγα πεξηνρήο Γνύβαο», αλαδόρνπ «Γ. Γ. Καθαβάο ΑΤΔ κε δ.η. ΔΞΔΛΙΞΙΣ ΑΤΔ»΄΄ 

- Σπλεκκέλα: - 1. Γηαηύπσζε γλώκεο ηεο Γ/ζαο Υπεξεζίαο. – 2. Αίηεζε Αλαδόρνπ 

κε αξ. πξση. 54980/17-11-2020 - Σαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ζρεηηθή αίηεζε 

αλαδόρνπ γηα παξάηαζε ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο κεηά ηεο αληίζηνηρεο δηαηύπσζε 

ζύκθσλεο γλώκεο ηεο Γ/ζαο Υπεξεζίαο ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Η/Μ, 

γηα ην έξγν «Σπκπιεξσκαηηθά έξγα πεξηνρήο Γνύβαο», πνπ θαηαζθεπάδεη ε 

αλάδνρνο «Γ. Γ. Καθαβάο ΑΤΔ κε δ.η. ΔΞΔΛΙΞΙΣ ΑΤΔ» γηα ρνξήγεζε  παξάηαζεο 

πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ έσο 03-04-2021, ζύκθσλα κε ην άξζξν 

147 ηνπ Ν.4412/16. Η ζύκβαζε ηνπ έξγνπ ππνγξάθζεθε ζηηο 29-05-2019 θαη ε 

ζπκβαηηθή πξνζεζκία ήηαλ έσο ηηο 03-12-2020. - Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, 

παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε ζην Σώκα θαη εγθξίλεη: - Τελ 3ε παξάηαζε 

πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Σπκπιεξσκαηηθά έξγα πεξηνρήο Γνύβαο», έσο 

ΑΔΑ: 961ΑΩΞΙ-ΜΑΗ



03-04-2021, ζύκθσλα κε ην άξζξν 147 ηνπ Ν.4412/16 θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαηύπσζε ζύκθσλεο γλώκεο ηεο Γ/ζαο Υπεξεζίαο. – Ο 

Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο, θ. Φξήζηνο 

Κνξδάο.- 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή-

Αληηδήκαξρν θαη έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζή ηνπ. 

 Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο δήισζε 

όηη ςεθίδεη «ιεπθό» θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα 

κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο αρλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεσθή υήθο, ιογίδεηαη φς 

παρόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε 

ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ σποιογίδοληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη 

αξλεηηθώλ ςήθσλ, ε Οηθολοκηθή Δπηηροπή,   

                                 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
 (8 ζεηηθέο ςήθνη) 

 

 Έρνληαο ππόςε: 

1. Τελ Γηαηύπσζε γλώκεο ηεο Γ/ζαο Υπεξεζίαο 

2. Τελ Αίηεζε ηνπ Αλαδόρνπ κε αξ. πξση. 54980/17-11-2020 

3. Τν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1) 

 

Δγθρίλεη ηελ 3
ε
 παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ 

«Σπκπιεξσκαηηθά έξγα πεξηνρήο Γνύβαο», πνπ θαηαζθεπάδεη ε αλάδνρνο «Γ. Γ. 

Καθαβάο ΑΤΔ κε δ.η. ΔΞΔΛΙΞΙΣ ΑΤΔ», έσο 03-04-2021, ζύκθσλα κε ην άξζξν 

147 ηνπ Ν.4412/16 θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαηύπσζε 

ζύκθσλεο γλώκεο ηεο Γ/ζαο Υπεξεζίαο. 

 

Η ζύκβαζε ηνπ έξγνπ ππνγξάθζεθε ζηηο 29-05-2019 θαη ε ζπκβαηηθή 

πξνζεζκία ήηαλ έσο ηηο 03-12-2020.  

 

 

        Ο Πρόεδρος                                      Σα σκκεηέτοληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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