
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  25/25-09-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 196/2020 Θέμα: 2η Παράταση  προθεσμίας  εργασιών  του  έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟ  ΝΕΑ  ΓΕΩΤΡΗΣΗ  ΝΟΤΙΩΣ  ΤΩΝ  ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ – ΓΙΑΝΝΗ» (αρ. μελ. 
1/2017)».

Στη Θέρμη, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 π.μ. συνεδρίασαν, 

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα  webex), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 

11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θέρμης»  μετά  από  την  υπ’  αριθμ.  4278/15-09-2020 έγγραφη πρόσκληση  του  Προέδρου  που 

επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 

(ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν 

οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Παπαδάκη Αθηνά

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

3. Γαντάς Σπυρίδων 3. Χατζηδημητρίου Φανή
4. Ιωσηφίδης Ιωάννης
5. Καρκαλή Μαρία
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. Λιόλιος Αντώνιος
8. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 
Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 « Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί  

την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα  

που αφορά στην επιχείρηση …»

Στη συνέχεια   είπε στα μέλη ότι με τις  υπ’ αρ.  185/2019 & 216/2019 αποφάσεις του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης,  εγκρίθηκαν αντίστοιχα το από 28-08-2019 “Πρακτικό δημοπρασίας ανοιχτού μειοδοτικού 

διαγωνισμού”  για  την  ανάδειξη  του  αναδόχου  κατασκευής  του  έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΕΑΣ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ  ΑΓΩΓΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟ  ΝΕΑ  ΓΕΩΤΡΗΣΗ  ΝΟΤΙΩΣ  ΤΩΝ 

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ – ΓΙΑΝΝΗ» και το από 10-10-2019 “Πρακτικό 

ελέγχου δικαιολογητικών”   προσωρινού αναδόχου,  με μέση έκπτωση 31,93%. Το συμφωνητικό 

ποσού €144.757,35  (ΦΠΑ  0%),  με αρ. πρωτ. 1071,  υπογράφηκε στις 13-3-2020.

ΑΔΑ: Ω3ΧΙΟΛΖΛ-ΒΑΨ



Η αρχική σύμβαση είχε προθεσμία  περαίωσης εργασιών διάρκειας τριών (3) μηνών,  ήτοι  μέχρι 

την 13/06/20. 

Με  την  με  αριθμό  74/2020  απόφαση  του  Δ.Σ.  εγκρίθηκε,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  147  του 

Ν.4412/2016,  η  1η παράταση  προθεσμίας  περάτωσης  εργασιών  «με  αναθεώρηση»  κατά  τρεις 

μήνες, ήτοι μέχρι τις 13/09/2020 για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό 

μέρος αυτής.

Ακολούθως,  έθεσε  υπόψη των μελών την από 09/09/2020 εισήγηση και  την από 07-09-2020 

αιτιολογική έκθεση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. σχετικά με την 2η παράταση προθεσμίας εργασιών του 

έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΕΑΣ  ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ  ΑΓΩΓΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟ  ΝΕΑ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ – ΓΙΑΝΝΗ» (αρ. 

μελ.  1/2017) στην οποία αναφέρεται ότι … «Λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται ακόμη οι λόγοι  

της 1  ης   παράτασης –74/20 ΑΔΣ ΔΕΥΑΘ-, και ότι:    α) σύμφωνα με το άρθρο 147  του Ν.4412/2016  

(ΦΕΚ147/Α/08.08.2016) ,   παρ.  8.  «Παράταση  της συνολικής  ή των τμηματικών προθεσμιών  

εγκρίνεται: α) Είτε με αναθεώρηση, όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή  

του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει  

από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. β) Είτε χωρίς αναθεώρηση, για το σύνολο ή  

μέρος των υπολειπομένων εργασιών,  όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του  

έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπομένων εργασιών οφείλεται  

σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας χωρίς  

αναθεώρηση  για  το  σύνολο  των  υπολειπομένων  εργασιών  του  έργου  ή  μιας  τμηματικής  

προθεσμίας  του,  επιβάλλονται  οι  σχετικές  ποινικές  ρήτρες,  ανεξάρτητα  από  την  έγκριση  της  

παράτασης  αυτής.»   β) με  αρ.  πρωτ.  3688/12-08-20  εμπρόθεσμη  αίτηση  του,  ο  ανάδοχος  

επικαλέστηκε την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, και ότι είχαν υπαχθεί οι εργαζόμενοι του σε  

αναστολή εργασίας, ζητώντας παράταση δύο  (2) μηνών.

Προτείνεται σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 να χορηγηθεί 2η παράταση προθεσμίας 

«με αναθεώρηση», επειδή η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα  

του αναδόχου,  κατά δύο (2)  μήνες,  ήτοι  μέχρι τις  13/11/2020».

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω πρότεινε να χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 

147 του Ν.4412/2016, 2η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών «με αναθεώρηση», κατά δύο 

(2)   μήνες,   ήτοι   μέχρι  τις   13/11/2020,  για  το  έργο  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ  

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ – ΓΙΑΝΝΗ» καθώς η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται σε 

αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τις  σχετικές 

εισηγήσεις και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  147  του  Ν.4412/2016,  2η παράταση  προθεσμίας  περάτωσης 

εργασιών «με αναθεώρηση» κατά  δύο (2)  μήνες,  ήτοι  μέχρι τις  13/11/2020, για το έργο : 

ΑΔΑ: Ω3ΧΙΟΛΖΛ-ΒΑΨ



«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ – ΓΙΑΝΝΗ».

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 25 απόφαση 196/25-09-2020

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΑΔΑ: Ω3ΧΙΟΛΖΛ-ΒΑΨ
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