
        

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ             
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ        Αριθ. Απόφ.: 03/2023 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου 

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας 

εκτέλεσης εργασιών του έργου « Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου 

Σερίφου».  

Στη Σέριφο σήμερα, 15 Ιανουαρίου  2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00π.μ. στο Δημοτικό 

Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου, συνήλθε σε τακτική με τηλεδιάσκεψη 

συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 0075-12/01/2023 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω (4) μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος 1. Μποφίλιος Πέτρος, μέλος 

2. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος 

3. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος 

4. Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος 

 

      2.   Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος 

     3. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

 

                

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη Ειρήνη. 

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών 

για τη συζήτηση δυο (2) έκτακτων θεμάτων ως κάτωθι: 

• Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών Δήμου Σερίφου για το έτος 2023. 

• Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Δήμου Σερίφου για το έτος 2023. 

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων. 
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Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψιν των μελών 

της οικονομικής επιτροπής την ανάγκη χορήγησης της 4ης  παράτασης της συμβατικής 

προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου « Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων 

Δήμου Σερίφου».  

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και 

αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

• Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 

Διοίκηση- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

• Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)», 

• Του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του 

άρθρου 3 του Ν.4623/2019 «1.Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, 

αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του 

δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές 

αρμοδιότητες: [...] θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και 

διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη 

συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή 

ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί 

καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται 

στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. [...]», 

• Το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 153325/3391/09-01-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Τεχνικών έργων Κυκλάδων με τίτλο « 4η Παράταση συμβατικής προθεσμίας του 

έργου : «Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Σερίφου», Αναδόχου 

«Μοσχοβίτης Παναγιώτης ΕΔΕ.»». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Τη χορήγηση α) της 4η Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου : «Αναβάθμιση 

Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Σερίφου», Αναδόχου «Μοσχοβίτης Παναγιώτης ΕΔΕ.», 

κατά 6 μήνες, δηλαδή έως τις 06/06/2023,  για το σύνολο των εργασιών, εκτός από τις 

υπερσυμβατικές εργασίες του 1ου ΑΠΕ και του 1Ου ΟΚΤΜΝΕ. 

β) Τη χορήγηση κατά ένα (1) μήνα παράτασης στις εργασίες μετα από την έγκριση του 1ου ΑΠΕ 

και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ για τις υπερσυμβατικές εργασίες του 1ου ΑΠΕ και του 1Ου ΟΚΤΜΝΕ. 
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H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 03/2023. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ  

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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