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Θέμα:  Εξέταση Αιτήματος Παράτασης του έργου  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ. 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ.  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό 11 / 2020 της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ υπό 
την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». 

Στη Σκόπελο σήμερα, την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00’’, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (κτίριο ΞΕΝΙΑ), κατόπιν της με αριθμό 
πρωτοκόλλου 980/25.09.2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε στα μέλη 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση διεξήχθη  
κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ΠΝΠ (αρ.10, παρ.1) με θέμα: 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID 
– 19 και την ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄ 11.03.2020), καθώς και την σχετική 
με αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ). 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου βρέθηκαν οι εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
1. Άγγελος Ξηντάρης (Πρόεδρος), 2. Νικόλαος Βαφίνης (Αντιπρόεδρος), 
3. Νικόλαος Γιολδάσης (Τακτικό Μέλος), 4. Γεώργιος Γκάρας (Λιμενάρχης), 
5. Βασιλική Παλαιολόγου(Τακτικό Μέλος),β 6. Ιωάννα Ευσταθίου (Αναπληρωματικό Μέλος). 
ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1.Δημήτριος Κατσάρης (Τακτικό Μέλος) 

Παρούσα ήταν επίσης η κα. Ρηγίνα Ν. Κασσανδριανού, υπάλληλος του νομικού προσώπου, για την 
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, καθώς από το σύνολο 
των επτά (7) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο 
ομόφωνα αποφάσισε, μετά από σχετική πρόταση – εισήγηση του Προέδρου και χωρίς συζήτηση, ότι 
ένα (1) θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη ήταν επείγον, να το συζητήσει πριν 
από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να πάρει απόφαση γι' αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 67 
παρ. 7 του νόμου 3852/2010. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψη του Διοικητικού Συμβουλίου 
τα εξής: 

 

1. Την υπ’ αριθμ. 25/2020 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: Ω9ΙΕΟΞΤΑ-ΤΚΚ),  με θέμα «Έγκριση του πρακτικού 
ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «Επέκταση 
Δημοτικού Φωτισμού ΤΚ Λουτρακίου στη θέση Κατακαλού»». 

ΑΔΑ: Ω8ΕΔΟΞΤΑ-ΒΓ5
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2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 704/26.06.2020 σύμβαση κατασκευής του έργου. 
3. Την σχετική αλληλογραφία του αναδόχου του έργου με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου 

καθώς και με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου. 
4. Το από 15.09.2020 Αίτημα παράτασης του Αναδόχου του έργου που υποβλήθηκε στην 

Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, ήτοι στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου.  
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 63679/18.09.2020  εισήγηση του Επιβλέποντα Μηχανικού με την οποία 

προτείνεται να δοθεί τρίμηνη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου από 26.09.2020 
(συμβατική προθεσμία) έως και 26.12.2020 λόγω του ότι, οι εργασίες του εν θέματι έργου δεν 
μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν στον συμβατικό χρόνο λόγω θερινής περιόδου και τουριστικής 
κίνησης. 

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 65561/22.09.2020  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Βόλου με το οποίο διαβιβάστηκε η ανωτέρω εισήγηση. 
 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος επεσήμανε την αναγκαιότητα της λήψης απόφασης για τη χορήγηση της 
αιτούμενης παράτασης προθεσμίας όπως διατυπώνεται κι αιτιολογείται και στην Εισήγηση της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, και ζήτησε από τα μέλη τη λήψη της σχετικής απόφασης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή γνωμών και αφού έλαβε υπόψη την 
εισήγηση του Προέδρου καθώς και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 65561/22.09.2020  έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Α. Εγκρίνει τη χορήγηση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επέκταση 
Δημοτικού Φωτισμού ΤΚ Λουτρακίου στη θέση Κατακαλού» από 26.09.2020 έως και 26.12.2020 
για τους λόγους που περιγράφονται στην σχετική Εισήγηση του Επιβλέποντα Μηχανικού. 

Β.   Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες.  

Γ. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του 
προγράμματος “Δι@ύγεια” του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου και να κοινοποιηθεί στον 
ανάδοχο καθώς και  στην  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου.  

     

Η παρούσα απόφαση πήρε α.α. 63 / 2020 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής: 

Ο Πρόεδρος         Ο Γραμματέας  Τα Μέλη 
ακολουθούν υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ 

ΑΔΑ: Ω8ΕΔΟΞΤΑ-ΒΓ5
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