
 

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
ΔΘΜΟ   ΣΡΟΙΗΘΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ                                                    
ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
---------------------------- 

 
Από το πρακτικό τθσ με αρικμό 9/2016 

υνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου ΣΡΟΙΗΘΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ 
 

ΘΕΜΑ : «Παράταςθ προκεςμίασ του ζργου:Κλειςτό γυμναςτιριο-αίκουςα 
πολλαπλών χριςεων (προςκικθ ςτο Γυμνάςιο-Λφκειο Μεκάνων)» 

 
το Γαλατά και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα Γαλατά ςιμερα  τθν 30θ του μινα Μαρτίου του ζτουσ 2016, 
θμζρα τθσ εβδομάδασ Σετάρτθ    και ϊρα 15:30 μμ. ςυνιλκε ςε δθμόςια ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ το 
Δθμοτικό υμβοφλιο Σροιηθνίασ-Μεκάνων, μετά  από τθν  αρικμ. 1722/30-3-2016 ζγγραφθ  πρόςκλθςθ 
του Προζδρου του Δθμ. /λίου,  που επιδόκθκε ςε κακζνα Δθμοτικό φμβουλο, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τα άρκ. 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, 
δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 21 μελϊν βρζκθκαν παρόντα 18, ιτοι: 
  Α.- ΔΘΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
Παρόντεσ 
1.-Πατουλιάσ  Κωνςταντίνοσ (Πρόεδροσ),  2.- Παντελισ Βαςίλειοσ, 3. - Καρνζηθσ πυρίδων  4.- τάικου  
Κουτουηι Μαρία 5)αμπάνθσ Δθμιτριοσ,6)Κανζλλου Ελζνθ,7)Κακοφρθσ Νικόλαοσ 8)Αναγνωςτόπουλοσ 
Γεϊργιοσ,9)Κεραμίδασ Γεϊργιοσ10) Χριςτόφασ Ευςτράτιοσ, 11)Μπιςτίνα Δζςποινα,12)Οικονόμου 
Ανάργυροσ 13)Ανδρζου Χρυςοφλα 14)Μπάκασ Νεκτάριοσ 15)Μπακάλθ Μαρίνα 16)Ακαναςίου άββασ 
17)Δαρςινόσ Νίκοσ-τράτοσ 18)Παπαϊωάννου πυρίδων 
Απόντεσ 
 1.- Μπόγρθσ Νικόλαοσ, ,2) Οικονόμου τράτοσ, 3,)Ρελάκθ Θεοδϊρα 
  Β.- ΔΘΜΑΡΧΟ:  Κωνςταντίνοσ Δ. Καραγιάννθσ , Παρών. 
 
  Γ.-ΠΡΟΕΔΡΟΙ  Δ. & Σ. ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ 
ΠΑΡΟΝΣΕ 
1.- Λαδάσ Αναςτάςιοσ Δ.Κ. Γαλατά,2)Κουτςουμπζλθσ Γεϊργιοσ Σ.Κ. Σροιηινοσ. 3.- Δαρεμά Αργυρία Σ.Κ. 
Κυψζλθσ, 4- Χατηίνασ Γεϊργιοσ Σ.Κ. Μεγαλοχωρίου 5.-Αντωνίου ΠζτροσΣ.Κ. Δρυόπθσ. 6-Καπζλλοσ 
Πολυδεφκθσ Σ.Κ.Καρατηά,7-Κοτηιάσ ταμάτιοσ Σ.Κ.Σακτικοφπολθσ .- 8-Ηερβόσ ταμάτιοσ Σ.Κ. Άνω 
Φαναρίου,  9.- Ψυχογυιοφ Διμθτρα Σ.Κ. Λουτρόπολθσ, ,10-Μαργαρϊνθσ Κων/νοσ Σ.Κ.Κουνουπίτςασ 
 
ΑΠΟΝΣΕ: Ουδείσ 
 
Σα πρακτικά τιρθςε ο τακτικόσ Δθμοτικόσ Τπάλλθλοσ κ. Ευάγγελοσ Κόλλιασ. 
 
 

  Αρικμόσ Θζματοσ: 3ο     Θ/Δ.                                                         ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 87/2016 

ΘΕΜΑ : «Παράταςθ προκεςμίασ του ζργου:Κλειςτό γυμναςτιριο-αίκουςα 
πολλαπλών χριςεων (προςκικθ ςτο Γυμνάςιο-Λφκειο Μεκάνων)» 

 

 
 Ο Πρόεδροσ εκφϊνθςε  το 3ο  κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ και εξζκεςε ότι:  
    Σο παρόν κζμα ειςάγεται ςτο Δθμοτικό /λιο ςε κατεπείγουςα ςυνεδρίαςθ προκειμζνου να λθφκεί  
ζγκαιρα θ ςχετικι απόφαςθ. 



 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 95 παραγρ. 6 του Κ.Δ.Κ. Ν.3463/06 για να ςυηθτθκεί 
κζμα ωσ κατεπείγον  και να λθφκεί απόφαςθ γιϋ αυτό πρζπει πρϊτα να αποφαςιςκεί  από τθν απόλυτθ 
πλειοψθφία του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του Δθμοτικοφ /λίου ότι το κζμα είναι κατεπείγον. 
   τθν ςυνζχεια ο Πρόεδροσ κάλεςε το ςϊμα να αποφαςίςει ςχετικά. 
    Σο Δ.. αφοφ είδε τισ διατάξεισ του Κ.Δ.Κ. και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ, 
 
Σο Δθμοτικό υμβοφλιο μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ, 

                                                     Α Π Ο Φ Α  Ι Η Ε Ι 

Ομόφωνα δζχεται το κζμα ωσ ζκτακτο με το ςκεπτικό τθσ 1722/2016 πρόςκλθςθσ για ςυμβοφλιο. 

τθν ςυνζχεια ο Πρόεδροσ κζτει υπόψθ του Δ.. το 3ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Παράταςθ 
προκεςμίασ του ζργου:Κλειςτό γυμναςτιριο-αίκουςα πολλαπλών χριςεων 
(προςκικθ ςτο Γυμνάςιο-Λφκειο Μεκάνων)» δίνει τον λόγο ςτον κ. Διμαρχο ο 
οποίοσ κζτει υπόψθ το 54840/2016 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ 
Περιφερειακισ Ενότθτασ Νιςων με το οποίο γνωμοδοτεί να δοκεί παράταςθ 
εργαςιϊν ζωσ 5-5-2016 και παράταςθ τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ του Διμου μασ 
με τθν ΚΣ.ΤΠ.ΑΕ ζωσ 5-8-2017 για το ανωτζρω ζργο λόγω διακοπισ εργαςιϊν από 
19/2/16 ζωσ 21/3/16 χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου. 
 τθν ςυνζχεια καλεί το υμβοφλιο να αποφαςίςει ςχετικά. 
Σο Δ.. μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ, 

 
                                                     Αποφαςίηει : 
 
Ομόφωνα ςφμφωνα με τθν γνωμοδότθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικών Ζργων τθσ Π.Ε.Ν: 

1) Να δοκεί παράταςθ  προκεςμίασ του ζργου:Κλειςτό γυμναςτιριο-αίκουςα 
πολλαπλών χριςεων (προςκικθ ςτο Γυμνάςιο-Λφκειο Μεκάνων)» ζωσ 5-5-2016 
όςον αφορά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κ, 

2) Παράταςθ τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ του Διμου μασ με τθν ΚΣ.ΤΠ.ΑΕ για επιπλζον 
δεκαπζντε μινεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαχείρθςθσ του ζργου μζχρι και τθν παραλαβι 
του,δθλαδι ζωσ 5-8-2017 

 
                              Θ Παροφςα απόφαςθ ζλαβε αφξοντα αρικμό 87/2016 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΕΛΘ 

Τπογραφι                                                                               Τπογραφζσ 

                                            ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

                                      Κων/νος      Πατουλιάς 

 
 
 


