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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 49/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 Θέμα :«Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Σ018 Επισκευή και 

συντήρηση Δημοτικών κτηρίων Δήμου Πρέβεζας». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση με την διαδικασία της  δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ. 19539/24-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

      1. Αργυρός Λεωνίδας    -    Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 

      2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος 2. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος     

      3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      5. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      6. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      7. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 50 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση  της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Δ.Γκλιάτης), που έχει ως εξής:  

«….Το έργο προϋπολογισμού 170.000,00 Ευρώ, αφορά  την ανακαίνιση των  Δημοτικών 

κτιρίων  του Δήμου Πρέβεζας ώστε να καταστούν ασφαλή για και πλήρως λειτουργικά  για την 

χρήση για την οποία προορίζονται. 

Η σύμβαση για ποσό (μετά την έκπτωση) 92.284,51 Ευρώ με Φ.Π.Α. με τον ανάδοχο την 

Κ/Ξ Αστική κατασκευαστική Α.Ε. – Μέγα Ουρανία του Ιωάννη υπογράφηκε στις  17/07/2019 με 

αρχική προθεσμία εκτέλεσης τους δώδεκα (12)  μήνες.  

Την 2-6-2020 κατατέθηκε από τον ανάδοχο του έργου Κ/Ξ Αστική κατασκευαστική Α.Ε. – 

Μέγα Ουρανία του Ιωάννη αίτημα παράτασης εργασιών έως την 31-12-2020 η οποία και 

εγκρίθηκε με την αρ. 306/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Την 8-12-2020 κατατέθηκε από τον ανάδοχο του έργου Κ/Ξ Αστική κατασκευαστική Α.Ε. – 

Μέγα Ουρανία του Ιωάννη. αίτημα παράτασης εργασιών έως την 30-04-2021 η οποία και 

εγκρίθηκε με την αρ. 4/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
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Την 19-4-2021 κατατέθηκε από τον ανάδοχο του έργου Κ/Ξ Αστική κατασκευαστική Α.Ε. – 

Μέγα Ουρανία του Ιωάννη. αίτημα παράτασης εργασιών έως την 30-09-2021 η οποία και 

εγκρίθηκε με την αρ. 212/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Την 20-9-2021 κατατέθηκε από τον ανάδοχο του έργου Κ/Ξ Αστική κατασκευαστική Α.Ε. – 

Μέγα Ουρανία του Ιωάννη. αίτημα παράτασης εργασιών έως την 31-12-2021, λόγω των 

ιδιαίτερων  συνθηκών που επικρατούν παγκοσμίως ένεκα της πανδημίας Covid19, ήτοι 

λειτουργία επιχειρήσεων με μειωμένο αριθμό προσωπικού, έλλειψη προσωπικού, έλλειψη των 

πρώτων υλών για την κατασκευή του έργου, αδυναμία παραλαβής αυτών έγκαιρα, λόγω 

προβλημάτων στις μεταφορές και έκλειψη προσωπικού για την πραγματοποίηση των εργασιών 

αυτών (λόγω αναστολής, ασθένειας, καραντίνας κλπ).   

Με βάση όλα τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη:  

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,  

• Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

• Τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», 

• Τη από 17/07/2019 Σύμβαση του έργου, 

• Το υπ΄ αρ. Πρωτ. 19087/20-9-2021 αίτημα παράτασης του αναδόχου  

• Το ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί περίπου το 80% της αρχικής σύμβασης . 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

    Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Σ018 Επισκευή και 

συντήρηση Δημοτικών κτηρίων Δήμου Πρέβεζας» έως και την 31/12/2021 για τους 

λόγους που αιτείται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 19087/20-9-2021 αίτηση του η ανάδοχος 

εργοληπτική επιχείρηση ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε ήτοι: Λόγω των ιδιαίτερων  συνθηκών 

που επικρατούν παγκοσμίως ένεκα της πανδημίας Covid19, ήτοι λειτουργία επιχειρήσεων με 

μειωμένο αριθμό προσωπικού, έλλειψη προσωπικού, έλλειψη των πρώτων υλών για την 

κατασκευή του έργου, αδυναμία παραλαβής αυτών έγκαιρα, λόγω προβλημάτων στις μεταφορές 

και έκλειψη προσωπικού για την πραγματοποίηση των εργασιών αυτών (λόγω αναστολής, 

ασθένειας, καραντίνας κλπ). 

Με δεδομένο ότι  απομένει μικρό τμήμα για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του 

έργου και με την δοθείσα παράταση αναμένεται η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου 

του έργου για την πληρότητα του φακέλου του έργου....…». 

                             

 Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος   καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν  

σχετικά.  

 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 
• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

Εγκρίνει την  παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Σ018 Επισκευή και συντήρηση 

Δημοτικών κτηρίων Δήμου Πρέβεζας» έως και την 31/12/2021 για τους λόγους που αιτείται 

στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 19087/20-9-2021 αίτηση του η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση 

ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε ήτοι: Λόγω των ιδιαίτερων  συνθηκών που επικρατούν 

παγκοσμίως ένεκα της πανδημίας Covid19, ήτοι λειτουργία επιχειρήσεων με μειωμένο αριθμό 

ΑΔΑ: 677ΤΩΞΧ-Ι5Χ



προσωπικού, έλλειψη προσωπικού, έλλειψη των πρώτων υλών για την κατασκευή του έργου, 

αδυναμία παραλαβής αυτών έγκαιρα, λόγω προβλημάτων στις μεταφορές και έκλειψη 

προσωπικού για την πραγματοποίηση των εργασιών αυτών (λόγω αναστολής, ασθένειας, 

καραντίνας κλπ). 

Με δεδομένο ότι  απομένει μικρό τμήμα για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του 

έργου και με την δοθείσα παράταση αναμένεται η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου 

του έργου για την πληρότητα του φακέλου του έργου. 

 

 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  589/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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