ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΡΝ ΔΟΓΝ
1) ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ

: Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο θαη Δζληθνί πόξνη ζηα
Πιαίζηα ηνπ Π.Δ.Π. Αηηηθήο 2007-2013
1. ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ
: 559.974,00 € κε Φ.Π.Α.
2. ΚΔΙΔΡΖ
: H ππ’ αξηζκόλ 67/08 Μειέηε ηνπ έξγνπ
ζπληάρζεθε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία.
4.ΔΓΘΟΗΠΖ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ :
67/09 Απόθαζε. Γεκ. πκβνπιίνπ
5.ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑ
: Η Γεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ έγηλε ηελ
08/12/09 θαη κεηνδόηεο αλαδείρζεθε ε Κ/Ξ
«ΚΟΡΤΜΒΟ Α.Δ.ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΤΜΔΩΝ», κε πνζνζηό
κέζεο έθπησζεο 12,30% πνπ
εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκό 185/09
απόθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο.
6. ΠΚΒΑΠΖ
:
Η ύκβαζε ηνπ έξγνπ, ππεγξάθε ηελ
13ε Ινπιίνπ 2010.
7. ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ
: H πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ήηαλ
180 εκέξεο θαη έιεμε ηελ 09-01-2011.

Η αλάδνρνο Κ/Ξ «ΚΟΡΤΜΒΟ Α.Δ.-ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΤΜΔΩΝ» κε ηελ από 2112-2010/10646 εκπξόζεζκε αίηεζή ηνπ πξνο ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία, δήηεζε παξάηαζε
εμαηηίαο :
α) ηεο απεξγίαο ησλ ηδηνθηεηώλ θνξηεγώλ δεκνζίαο ρξήζεο ζηηο 25/07/2010, ε
νπνία δηήξθεζε δέθα (10) εκέξεο.
β) ηεο δηαθνπήο εξγαζηώλ ησλ εξγνζηαζίσλ παξαζθεπήο ζθπξνδέκαηνο από ηηο
07/08/2010 έσο θαη 23/08/2010, ήηνη δέθα επηά (17) εκέξεο.
γ) ηεο λέαο απεξγίαο ησλ ηδηνθηεηώλ θνξηεγώλ δεκνζίαο ρξήζεο ζηηο 11/09/2010, ε
νπνία δηήξθεζε είθνζη ηέζζεξηο (24) εκέξεο.
δ) ησλ Γεκνηηθώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ εθινγώλ, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ζηακάηεζε θάζε
εξγαζία γηα δέθα πέληε (15) εκέξεο.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο νη νπνίνη δελ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ, θαη
θαηά εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 36 παξάγξαθνο 6 ηνπ ΠΓ 609/85, θαζώο θαη ιόγσ ηεο
εξαιπετικά επείγοςσαρ ανάγκηρ ( έξγν ΔΠΞΑ κε ιήμε ύκβαζεο ηελ 09-01-2011), βάζεη
ηνπ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 41096/23276/19-10-2010 εγγξάθνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο,
εηζεγνύκαζηε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ
θαηά 90 εκέξεο, ήηνη από ηελ 09-01-11 έσο θαη ηελ 09-04-11.
To Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 67 ηνπ
Ν.3852/2010 θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 παξ.6 ηνπ Π.Γ. 609/85
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ
Σελ παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε αζηηθνύ ρώξνπ κε
ελίζρπζε ηνπ πξαζίλνπ πέξημ ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ Ψπρηθνύ» θαηά 90 εκέξεο, ήηνη από
ηελ 09-01-11 έσο θαη ηελ 09-04-11.
Από ηελ ςεθνθνξία απείραλ νη θ. θ Κακάξαο Αξηζηείδεο, ηαπξίδεο ηπιηαλόο, Μπαηδάθε
Μαξία.
Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο ςεθνθνξίαο εςήθηζε ππέξ θαη ε θα Δηξήλε Καηζαξνύ Πξόεδξνο ηεο
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ψπρηθνύ
Η απόθαζε απηή πήξε ηνλ αξηζκό

13/2011

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ
Πξόεδξν θαη ηα Μέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ

