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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αρ. 14/31-08-2021
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΔΕΥΑ Τρίπολης

Αριθμός Απόφασης: 44
Θ Ε Μ Α: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης

Τ.Κ Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης»
Στην Τρίπολη και στα γραφεία της ΔΕΥΑ Τρίπολης, σήμερα στις 31 του μήνα Αυγούστου του
έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας τρίτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. 1919/25-08-2021 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου,
που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/1980, την
με αριθμό 40/2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΠ.20930/31-03-2020), την με αριθμό 426/2020
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π. 77233/13-11-2020), το ΦΕΚ 4899/τΒ’/2020 (Υπ. Αποφ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020)και την με αρ Δ1α/Γ.Π.οικ.12639/27.2.2021 (ΦΕΚ Β’ 793) ΚΥΑ για
να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθούν.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11)
μελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. κ. Τζιούμης Κων/νος, Πρόεδρος
2. κ. Χατζόπουλος Στέφανος, Αντιπρόεδρος
3. κ. Παναγοπούλου Γεωργία, μέλος
4. κ. Κανελλόπουλος Αλέξανδρος, μέλος
5. κ. Καρούντζου Ελένη, μέλος
6. κ. Τασιγιαννάκης Δημήτριος, μέλος
7. κ. Τσιώλη Χαρίκλεια, μέλος
8. κ. Τυροβολά Αθανασία, μέλος
9. κ. Πασπάτης Αλέξανδρος, μέλος
10. κ. Αγγελοπούλου Σταματίνα, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. κ. Παρασκευόπουλος Ιωάννης, μέλος

Κατά την διεξαγωγή της συνεδρίασης τηρήθηκε πρακτικό από την Γραμματέα του Διοικητικού
Συμβουλίου Καγιάννη Παναγιώτα.
Ο κ. Πρόεδρος επικοινώνησε τηλεφωνικά με καθένα από τα μέλη του Δ.Σ. για να
διατυπώσουν την άποψη τους και να καταθέσουν την ψήφο τους επί των θεμάτων που
μνημονεύονται στην ημερήσια διάταξη.
Κατά την επικοινωνία όσον αφορά το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Παράταση

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ Βλαχέρνας Δήμου
Τρίπολης» ο κ. Πρόεδρος ανέφερε την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή η οποία έχει ως εξής:
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«Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Τρίπολης για την

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ
Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης και αφετέρου την θετική γνώμη του ΤαπΤοκ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ,
παρακαλείται το Δ.Σ. για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου
έως 31-12-2021 για την ολοκλήρωση των εργασιών».
Η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας έχει όπως παρακάτω:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τρίπολη, 30 -7-2021

Ε ΙΣΗΓΗΣΗ
Προς τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑΤ
ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργο "Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ
Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης»
Συνημμένα σας υποβάλουμε αντίγραφο της υπ’ αριθμ. πρωτ.1580/20-07-2021 αίτησης του
αναδόχου κ. Γεωργιόπουλου Αναστασίου, για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου του θέματος λόγω της πανδημίας του κορωναϊού.
Η Υπηρεσία μας, εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως
31-12-2021 για την ολοκλήρωση των εργασιών.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Ο Διευθυντής της Τ.Υ. ΔΕΥΑΤ
(έπεται υπογραφή)
Κωνσταντίνος Μανδρώνης
Πολιτικός Μηχανικός»
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΤ, μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω και αφού το κάθε μέλος του ΔΣ έδωσε την θετική του ψήφο, ομόφωνα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο
ύδρευσης Τ.Κ Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης» αναδόχου κ. Γεωργιόπουλου Αναστασίου, σύμφωνα
με όσα αναπτύχθηκαν στην εισήγηση, έως 31/12/2021 για την ολοκλήρωση των εργασιών.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 44.
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Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ
α/α

Στέφανος Χατζόπουλος
Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

