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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
Αρηζ. Αποθ. 208/2019
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Πραθηηθό 40ες /15-11-2019 Σαθηηθής σλεδρίαζες ηες Οηθολοκηθής
Επηηροπής ηοσ Δήκοσ Ζαθύλζοσ.
ΘΕΜΑ: «Έγθρηζες τορήγεζες παράηαζες προζεζκίας περαίωζες ηοσ έργοσ
«Επηζθεσή – ζσληήρεζε ζτοιηθώλ θηηρίωλ Δ.Ε. Αρθαδίωλ – Δ.Ε. Αισθώλ 2017
(ΟΚ 2017)»
ηε Εάθπλζν, ζήκεξα ηελ 15ε Ννεκβξίνπ 2019 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11.00
π.κ. ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε
ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση.
26186/11-11-2019 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα νθηώ (8), ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.- Αξεηάθεο Νηθήηαο , Πξόεδξνο
2.- εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
3.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
4.- Καθνιύξεο ηαύξνο
5.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
6.- Αξκέλεο Γεώξγηνο
7.- Καξαθάο σηήξηνο
8.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο

ΑΠΟΝΣΕ
1.- Κόθιαο Φώηεο

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Μπηδηληή Θενδώξα , δεκνηηθή ππάιιειν.
Ο θ. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο αλαπιεξώζεθε λνκίκσο από ηνλ θ. εβαζηηάδε
Δπάγγειν.
Ο θ. Ξέλνο Αλδξέαο αλαπιεξώζεθε λνκίκσο από ηνλ θ. Αξκέλε Γεώξγην
Οη θ.θ. Καθνιύξεο θαη Αβξάκεο απνρώξεζαλ κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
«Έγθρηζες τορήγεζες παράηαζες προζεζκίας περαίωζες ηοσ έργοσ «Επηζθεσή
– ζσληήρεζε ζτοιηθώλ θηηρίωλ Δ.Ε. Αρθαδίωλ – Δ.Ε. Αισθώλ 2017 (ΟΚ
2017)» ζέηεη ππόςε ην κε αξηζκ. πξση. 24623/06-11-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ην νπνίν έρεη σο θάησζη:
ΗΣΟΡΗΚΟ - ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ:
- Ζ κειέηε ηνπ Έξγνπ εγθξίζεθε κε ηελ απόθαζε 226/2018 ( ΑΓΑ 64ΔΓΧΡ1ΦΦΓ ) ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ .
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- Ο πλνπηηθόο δηαγσληζκόο ηνπ Έξγνπ έγηλε ηελ 21- 9-2018 θαη νξηζηηθόο
κεηνδόηεο αλαδείρζεθε ε « ΝΣΗΝΣΑ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ. ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ » κε έθπησζε
27,00% ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο .
- Ζ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ηεο δεκνπξαζίαο έγηλε κε ηελ 339/2018 - ΑΓΑ
6Γ26ΧΡ1-ΤΥΣ απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ .
- Ζ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο πνζνύ 25.549,52 € κε ΦΠΑ , έγηλε ηελ 26-022019
- Ζ ζπκβαηηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο είλαη κέρξη ηελ 25- 8-2019
Με ηελ ππ’αξ. πξση. 24623 / 23 - 10 - 2019 αίηεζε ηνπ , ν αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ
δεηά παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξαίσζεο δύν κελώλ κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ππό
ζύληαμε 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ ( Α.Π.Δ.) θαη επηζεκαίλεη ηελ
θαζπζηέξεζε ησλ εξγαζηώλ ιόγσ θσιύκαηνο ( θνπή πεύθνπ ζην Νεπηαγσγείν
ηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεκεηξίνπ ),
ΕΘΗΓΟΤΜΕΘΑ
Σελ ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ Έξγνπ θαηά δύν κήλεο
από ηελ έγθξηζε ηνπ ππό ζύληαμε Α.Π.Δ.
Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο θαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, λα
απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Η Οηθολοκηθή Επηηροπή
Αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:
- ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ,
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/10,
- ην κε αξηζκ. πξση. 24623/06-11-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ
Τπεξεζηώλ
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ αθνινύζεζε ςεθνθνξία,
Οκόθωλα
Αποθαζίδεη: εγθξίλεη παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Έγθρηζες
τορήγεζες παράηαζες
προζεζκίας περαίωζες ηοσ έργοσ «Επηζθεσή –
ζσληήρεζε ζτοιηθώλ θηηρίωλ Δ.Ε. Αρθαδίωλ – Δ.Ε. Αισθώλ 2017 (ΟΚ 2017)»
ηξεηο (3) κήλεο από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο (25-08-2019) κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν
εξγνιάβνο ζα δειώζεη ππεύζπλα όηη δελ ζα δεηήζεη απνδεκίσζε θαη όηη γηα ηηο
θαζπζηεξήζεηο δελ επζύλεηαη ε ππεξεζία.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 208/2019.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
TA ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Νηθήηας Αρεηάθες

1.- εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
2.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
3.- Καθνιύξεο ηαύξνο
4.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
5.- Αξκέλεο Γεώξγηνο
6.- Καξαθάο σηήξηνο
7.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο
Αθρηβές απόζπαζκα
Ο Πρόεδρος
Νηθήηας Αρεηάθες
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