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     ηελ Πύιν (έδξα ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο), θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ), πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Πιαηείαο Νέζηνξνο, ζήκεξα ηελ 18ε ηοσ κελός 
Γεθεκβρίοσ ηοσ έηοσς 2019 εκέρα ηες εβδοκάδας Σεηάρηε θαη ώρα 12:00, ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα 
από ηελ αρηζκ. 18776 θαη από 13.12.2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θ. 
Καξβέια Παλαγηώηε / Γεκάξρνπ Πύινπ – Νέζηνξνο, πνπ επηδόζεθε ρσξηζηά ζηνπο θ.θ. 
Γεκνηηθνύο πκβνύινπο – Μέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζηνπο θ.θ. Δπηθεθαιείο ησλ 
Γεκνηηθώλ παξαηάμεσλ θαη ζηνπο θ.θ. Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ πνπ είραλ ζέκαηα ησλ 
Κνηλνηήησλ ηνπο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λόκνπ 
3852/2010 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε από ηνπο λόκνπο 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-
2018 θαη 4623/2019 Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019 θαη ηζρύεη ζήκεξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε 
απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
Καξβέιαο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο), Υαξακαξάο Θεόδσξνο (Αληηπξόεδξνο),  

Βνπγηνύθαο Θεόδσξνο, Υξνλόπνπινο Αλαζηάζηνο,  (Μέιε).   
ΑΠΟΝΣΔ  

Καθαληάξεο Γεκήηξηνο, ππξνπνύινπ Δπζηαζία, Καλάθεο Ηιίαο, Μέιε,  
θαζώο επίζεο θαη νη λόκηκνη αλαπιεξσηέο ηνπο, έζησ θαη αλ λόκηκα πξνζθιήζεθαλ.  

 
     Γελ παξίζηαληαη κε δηθαίσκα ιόγνπ ν Δπηθεθαιήο ηεο 2εο Διάζζνλνο Μεηνςεθίαο ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Βξεηηάθνο Γεκήηξηνο, θαζώο θαη ε Δπηθεθαιήο ηεο 3εο Διάζζνλνο 
Μεηνςεθίαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Απνζηνινπνύινπ νθία.  
 

ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ 
ΠΑΡΟΝΣΔ 

Υώξαο, Μεζώλεο, Βαζηιηηζίνπ. 
ΑΠΟΝΣΔ 

Κνξώλεο, Μεηαμάδαο, (έζησ θαη αλ λόκηκα πξνζθιήζεθαλ). 
 
     Παξίζηαηαη σο Δηδηθόο Γξακκαηέαο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ν 
Αλαζηαζόπνπινο Γεώξγηνο, ηαθηηθόο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΘΔΜΑΣΟ 
Έγθρηζε παράηαζες προζεζκίας εθηέιεζες έργοσ  

«Αζθαιηοζηρώζεης δρόκωλ Γήκοσ Πύιοσ – Νέζηορος 2018» 
 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ  
ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΟΙ ΔΝΝΔΑ (29) ΚΑΙ ΑΠΟ  

18/12/2019 ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 

ΑΔΑ: ΩΒ7ΖΩ1Β-ΞΗΝ



     Ο θ. Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αθνύ δηαπίζησζε όηη πθίζηαηαη λόκηκε 
απαξηία θαζόηη, επί ζσλόιοσ: επηά (7), βξίζθνληαη παρόληες: ηέζζερης (4) θαη απόληες: 
ηρεης (3), όπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
 
     Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο αλέγλσζε ην 11ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη: «Έγθρηζε παράηαζες προζεζκίας 
εθηέιεζες έργοσ «Αζθαιηοζηρώζεης δρόκωλ Γήκοσ Πύιοσ – Νέζηορος 2018»». 
 
     πλερίδνληαο ν θ. Πξόεδξνο είπε όηη, έρνπκε ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 18216/03-12-
2019 ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο γηα 
ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο έξγνπ «Αζθαιηνζηξώζεηο δξόκσλ Γήκνπ 
Πύινπ – Νέζηνξνο 2018» έσο 31-03-2020, θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηεο Αλαδόρνπ 
εηαηξείαο  Β. Σαηνύιεο & ΙΑ Ο.Δ. «ΚΑΣΑΣ ΣΔΥΝΙΚΗ», ιόγσ θαθώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ 
πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ εθηέιεζε αζθαιηηθώλ εξγαζηώλ. 
 

Παραθαιώ όπως αποθαζίζοσκε ζτεηηθά 
 
     Βνπγηνύθαο Θεόδσξνο: Αλ ε αλάδνρνο εηαηξεία δελ έρεη μεθηλήζεη λα ξίρλεη αζθαιηηθά 
έσο 31-01-2020 αίξεηαη από εκέλα ε ςήθνο.  
 
     Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, έιαβε ππόςε ηεο 
ηα αλσηέξσ θαη ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 75 ηνπ λόκνπ 
3852/2010 Φ.Δ.Κ. 87/Α΄/07-06-2010 όπσο απηά ηζρύνπλ ζήκεξα θαηόπηλ ησλ 
αληηθαηαζηάζεώλ ηνπο από ηνπο λόκνπο 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 
Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019. 
  

Α π ο θ α ζ ί δ ε η    Ο κ ό θ ω λ α     
 
     Σελ παξάηαζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Αζθαιηνζηξώζεηο δξόκσλ Γήκνπ Πύινπ – 
Νέζηνξνο 2018» θαηόπηλ θαη ηεο αίηεζεο ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο Β. Σαηνύιεο & ΙΑ Ο.Δ. 
«ΚΑΣΑΣ ΣΔΥΝΙΚΗ», θαηά ηέζζεξηο κήλεο, ήηνη κέρξη ηελ 31-03-2020, ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 147 παξ. 8 ηνπ Ν. 4412/2016, ιόγσ ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, ηεο αλάγθεο 
νινθιήξσζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ αλάγθε εθηέιεζεο 
εξγαζηώλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ άξηηα νινθιήξσζε απηνύ.  
               

Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΗΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΙΘΜΟ  244/2019 
 
 
 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                              ΣΑ ΜΔΛΗ 

ΟΙ ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ 
      (Αθνινπζνύλ Τπνγξαθέο) 

 
 
 

                                                   Πύιος   18/12/2019  
                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                

 

                                                                                            ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 
                                                                                               ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΑΔΑ: ΩΒ7ΖΩ1Β-ΞΗΝ
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