
0ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 
 

1.  ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ        : Δήκνο Ψπρηθνύ     

                                                      Πηζηώζεηο έηνπο 2010                 

2.  ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ      : 435.000,00€ κε Φ.Π.Α. 

3.  ΚΔΙΔΡΖ        : H ππ’ αξηζκόλ 109/10 Μειέηε ηνπ έξγνπ 
ζπληάρζεθε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία. 

4.ΔΓΘΟΗΠΖ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ    : 120/10 Απόθαζε. Δεκ. πκβνπιίνπ     
5.ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑ       : Η Δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ έγηλε ηελ 

      03/08/10 θαη κεηνδόηεο αλαδείρζεθε ν Ε.Δ.Ε 
«ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΤΡ. ΣΙΓΚΟ», κε πνζνζηό κέζεο 

έθπησζεο 52,10% πνπ      

     εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκό 70/10     
     απόθαζε ηεο Δεκαξρηαθήο Επηηξνπήο. 

6. ΠΚΒΑΠΖ             : Η ύκβαζε ηνπ έξγνπ, ππεγξάθε ηελ  28ε επηεκβξίνπ 2010. 

7.  ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ        : H πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ήηαλ  

                                                                90 εκέξεο θαη έιεμε ηελ 27-12-2010. 

   
 

Ο αλάδνρνο Ε.Δ.Ε. «ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΤΡ. ΣΙΓΚΟ»  κε ηελ από 02-12-2010/10165 

εκπξόζεζκε αίηεζή ηνπ πξνο ηελ Δηεπζύλνπζα Τπεξεζία, δήηεζε παξάηαζε εμαηηίαο ηεο 
δηαθνπήο ησλ  εξγαζηώλ, ε νπνία δελ νθείιεηαη ζε δηθή ηνπ ππαηηηόηεηα θαη έγηλε ιόγσ ηεο 

αλαζηνιήο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ εξγαζηώλ αζθαιηόζηξσζεο εμαηηίαο ηεο δηεμαγσγήο ησλ 
Δεκνηηθώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ εθινγώλ.  

 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, θαη θαηά εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 36 παξάγξαθνο 6 ηνπ 
ΠΔ 609/85, εηζεγνύκαζηε ζην Δεκνηηθό πκβνύιην ηελ παξάηαζε ηεο  ζπκβαηηθήο 

πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ θαηά 90 εκέξεο, ήηνη από ηελ 27-12-10 έσο θαη ηελ 27-03-11.  
 

To Δεκνηηθό 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.Δ. 609/85 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ  ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 
 

Σελ έγθξηζε παξάηαζεο ηεο  ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ «πληήξεζε 
νδνζηξσκάησλ έηνπο 2010 – Δήκνο Ψπρηθνύ»  θαηά 90 εκέξεο, ήηνη από ηελ 27-12-10 έσο 

θαη ηελ 27-03-11.  

 
Από ηελ ςεθνθνξία απείραλ νη θ.θ. , Κακάξαο Αξηζηείδεο, ηαπξίδεο ηπιηαλόο θαη Μπαηδάθε 

Μαξία. 
 

Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο ςεθνθνξίαο εςήθηζε ππέξ θαη ε θα Εηξήλε Καηζαξνύ Πξόεδξνο ηεο 

Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ψπρηθνύ 
 

Η απόθαζε απηή πήξε ηνλ αξηζκό     14/2011 
 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ 
Πξόεδξν θαη ηα Μέιε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

     

       ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 
   

     Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ  
              

 ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ   

 


