
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αρ. 5/23-05-2022

συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

της ΔΕΥΑ Τρίπολης

Αριθμός Απόφασης: 32

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση της παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο με τίτλο: «Εσωτερικό

δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης»»

Στην Τρίπολη και στα γραφεία της ΔΕΥΑ Τρίπολης, σήμερα στις 23 του μήνα Μαΐου του έτους

2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό

Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. 1036/13-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου,

που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/1980 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 ΑΠΟΝΤΕΣ

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

11. κ. Παρασκευόπουλος Ιωάννης, μέλος,

Ο κ .Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος κ. Νίκη Παπαφωτοπούλου ως γραμματέας

του Διοικητικού Συμβουλίου για την τήρηση των πρακτικών.

Εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΤ κ.

Γεώργιος Παρασκευόπουλος είπε στα μέλη του ΔΣ ότι:

«Λαμβάνοντας υπόψιν αφενός την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Τρίπολης για

την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Εσωτερικό δίκτυο

ύδρευσης Τ.Κ. Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης» και αφετέρου α) την αίτηση του ανάδοχου Αν.

Γεωργόπουλου με αριθμ. πρωτ. 926-29/4/2022, β) την διατύπωση θετικής γνώμης για την

παράταση των εργασιών του συγκεκριμένου έργου έως και 30/9/2022, από το ΤΑΠΤΟΚ
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παρακαλείται το Δ.Σ για Απόφαση έγκρισης της παράτασης προθεσμίας του ανωτέρου έργου

έως τις 30-9-2022».

Η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας έχει όπως παρακάτω:

Τρίπολη, 03 Μαΐου 2022

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Προς τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑΤ

Θέμα: Έγκρισης της παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο με τίτλο: «Εσωτερικό

δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης».

Για έγκριση της παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ.

Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης», με ανάδοχο τον Αναστάσιο Γεωργιόπουλο ύστερα από την υπ.

αριθμ. 926/29-04-2022 αίτηση τους.

Λόγω των του ότι οι απομένουσες εργασίες αφορούν σε αποκαταστάσεις με ασφαλτικά και

συνδέσεις παροχών με υδρομετρητές οι οποίες είναι δύσκολο να γίνουν κατά τους χειμερινούς

μήνες. Επιπλέον, απαιτείται η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και ΠΚΤΜΝΕ, που

δεν είχαν συμπεριληφθεί στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται την παράτασης της συμβατικής

προθεσμίας για το έργο με τίτλο: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Βλαχέρνας Δήμου

Τρίπολης», με ανάδοχο τον Αναστάσιο Γεωργιόπουλο έως τις 30-09-2022 (προθεσμία λήξης

έπειτα από την 1η παράταση 31/05/2022) .

Ο Διευθυντής της Τ.Υ. ΔΕΥΑΤ

Κωνσταντίνος Μανδρώνης

Πολιτικός Μηχανικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΤ, μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τα

παραπάνω, ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για το έργο με τίτλο: «Εσωτερικό δίκτυο

ύδρευσης Τ.Κ. Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης», με ανάδοχο τον Αναστάσιο Γεωργιόπουλο έως τις

30-09-2022 (προθεσμία λήξης έπειτα από την 1η παράταση 31/05/2022) .

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 32.
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Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ ΤΑ ΜΕΛΗ

α/α

Στέφανος Χατζόπουλος

Αντιπρόεδρος
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