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  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της  έκτακτης συνεδρίασης αριθμ. 22  /201  8     της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Αλμωπίας

Αριθμ.Απόφ.:265/2018 ΘΕΜΑ  1ο:  Παράταση  έργου  “ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΔΥΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ”

     Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα  3 Οκτωβρίου, του έτους 2018,  ημέρα
Τετάρτη  και ώρα 14:00΄ μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας. συνεδρίασε έκτακτα η
Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του ν.4555/2018  ,
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 20244/03-10-2018, που δόθηκε στο
κάθε μέλος χωριστά,  σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου ε π τ ά  (7)
μελών προσήλθαν τέσσερα  (4), δηλαδή :

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Μπίνος  Γ. Δημήτριος  (Πρόεδρος) 1 Κετικίδης Π. Ιωάννης, τακτικό μέλος
2 Αβραμίκας Χρ.  Στέφανος, τακτικό μέλος 2 Πασόης  Ι.  Δημήτριος, τακτικό μέλος 

3
Χατζηγιαννίδης  Δ.  Γεώργιος,    τακτικό

μέλος 3
Καλδερεμτζή   Θ. Δέσποινα (Αντιπρόεδρος) 

4 Γούδης  Α. Γεώργιος τακτικό  μέλος 4
Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε η υπάλληλος  του Δήμου Αλμωπίας, Παναγιώτα Τουλουμτζή
για την τήρηση των πρακτικών

Ο Πρόεδρος  της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο μοναδικό
θέμα  της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του
κατ’ επείγοντος  λόγω του  ότι  στις  3  Οκτωβρίου  λήγει  η  προθεσμία  για  την  χορήγηση  της
παράτασης  και έθεσε  υπόψη  των  Μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής   την  εισήγηση  του
Τμ.Τεχνικών Υπηρεσιών και εν συνεχεία ανέφερε τα εξής:
                                
<<....ΘΕΜΑ: Παράταση έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ”
ΣΧΕΤ: 1.Το αρ. 03/07/2018 εμπρόθεσμο αίτημα παράτασης του αναδόχου

 Η αρ. 3029/5-2-2018 σύμβαση κατασκευής έργου
 την από 24/9/2018 εισήγηση του κ. Δοϊνάκη Δημήτριου, επιβλέποντα του έργου

    Σύμφωνα  με  το  (1)  σχετικό  ο  ανάδοχος  του  έργου  “ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΔΥΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ”  κ. Βώττης Παναγιώτης αιτείται την 2η παράταση του έργου η
οποία  κατατέθηκε  εμπρόθεσμα,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  Ν.  4412/2016.  Η  σύμβαση του  έργου
υπογράφηκε στις 5/2/2015 και είχε διάρκεια μέχρι τις 5/8/2018, μετά την 1η (δίμηνη) παράταση
που δόθηκε. Επειδή καθυστέρησε η παράδοση και εν τέλει η εγκατάσταση των φωτιστικών αλλά
και η σύνδεση με τη ΔΕΔΔΗΕ, που είναι ευθύνη του αναδόχου, παρακαλούμε για την έγκρισή της
παράτασης του έργου του θέματος μέχρι τις 4/10/2018 από την Προϊσταμένη Αρχή........>>
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ΑΔΑ: ΨΩΗΩΩΨΩ-ΚΣΛ



Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
 Τις διατάξεις του του Ν.4412/2016 
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
 Το από 03/07/2018  αίτημα παράτασης του αναδόχου
 την 19819/28-09-2018 εισήγηση  των Τεχνικών Υπηρεσιών
 Την εισήγηση του Προέδρου

καθώς και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Την  χορήγηση  παράτασης  του  έργου  “ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΔΥΤΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΑΡΙΔΑΙΑΣ” λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας και την
υπ.αριθ.πρωτ. 19819/28-09-2018 εισήγηση του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών, μέχρι τις 4/10/2018.
                                          

                               Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 265/2018
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  ΜΕΛΗ

   (Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς)

    ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αριδαία  3 Οκτωβρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

   ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

2

ΑΔΑ: ΨΩΗΩΩΨΩ-ΚΣΛ
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