ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 03/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Υορήγηζη παράηαζης ζσνολικής προθεζμίας περαίωζης ηοσ έργοσ
"Γιαμορθώζεις-Αναβαθμίζεις-σνηηρήζεις Παιδικών ταρών Γήμοσ Αμσνηαίοσ", ζηην
εηαιρεία SOLIS Α.Δ.
Αριθ. Απόθαζης: 43/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 21 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη
ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 2279/15-02-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 22 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Καξανύιε Αθξνδίηε

ΑΠΟΝΣΔ
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Βεξάλε Φσηεηλή
Βνιηώηεο Αξγύξεο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.

Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Πεηξώλ θ.
Κπξηαθόπνπιν Γξεγόξε θαη Αγίνπ Παληειεήκνλα θ. Μπνύθηζε Κιήκε.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο
θ. Μπάληεο Ινξδάλεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 2νπ ζέκαηνο απνρώξεζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ. Γεώξγνπ
Σξύθσλ θαη θ. Σαπαθαξάθεο Βαζίιεο..
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ εηζήγεζε ηεο
ηερληθήο ππεξεζίαο ε νπνία έρεη σο εμήο: Πξνϋπνινγηζκόο έξγνπ : 250.000,00 €
ύκβαζε έξγνπ : 120.864,36 €
Ηκεξνκελία ππνγξαθήο ζύκβαζεο : 25.09.2017 (απ14944)
Πξνζεζκία εθηέιεζεο εξγαζηώλ : 140 εκεξνινγηαθέο εκέξεο (έσο 11.02.2018)
Έρνληαο ππόςε
Σν εξγνιαβηθό ζπκθσλεηηθό ηνπ έξγνπ ηειηθνύ πνζνύ 120.864,36 € κε αξηζ. πξσηνθόιινπ
14944/25.09.2017.
Σελ ππ’ αξηζ. 1213/24.01.2018 αίηεζε ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο γηα ηελ ρνξήγεζε παξάηαζεο
ηεο πξνζεζκίαο πεξάησζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «Γηακνξθώζεηο-Αλαβαζκίζεηοπληεξήζεηο παηδηθώλ ραξώλ Γήκνπ Ακπληαίνπ».
Σελ ππ’ αξηζ. 1213/29.01.2018 απάληεζε ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ γηα ηηο δηεπθξηλήζεηο
ζρεηηθά κε ηελ αλσηέξσ αίηεζε.
Σελ ππ’ αξηζ. 1631/06.02.2018 λέα αίηεζε ηεο αλαδόρνπ εηαηξείεο γηα ηελ ρνξήγεζε
παξάηαζεο ζπλνιηθά 70 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, κε ηελ ππνβνιή λένπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
πεξαίσζεο ησλ εξγαζηώλ.
ύκθσλα κε ηα δεδνκέλα,
1. Οη ππάξρνπζεο κειέηεο ηνπ έξγνπ ρνξεγήζεθαλ ζηνλ αλάδνρν θαηά ηελ θάζε
δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.
2. ύκθσλα κε ην άξζξν 1.9.2 ηεο ΔΤ, ν αλάδνρνο πξνέβε ζε ηερληθό έιεγρν ηεο
ηερληθήο κειέηεο νύησο ώζηε λα ππνβάιιεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. Έηζη
αθελόο είρε γλώζε ηνπ ηερληθνύ αληηθεηκέλνπ, αθεηέξνπ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο δελ πξνέβε ζύληνκα ζηνλ εληνπηζκό ησλ ειιείςεσλ, ζηελ ππνβνιή
ηερληθήο έθζεζεο θαη ζρεδίνπ ΑΠΔ ηνπ έξγνπ θαη ζύληαμε θαη ππνβνιή
πξνδηαγξαθώλ γηα ζρέδην ΑΠΔ παξά κόλνλ ηνλ Ιαλνπάξην 2018.
3. Σα ηεύρε ηεο κειέηεο, ηόζν ζε έληππε κνξθή όζν θαη ειεθηξνληθή, παξαδόζεθαλ
ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο (άξζξν 1.11 ΔΤ).
4. Ο αλάδνρνο δελ δεζκεύεηαη από ηελ ζύκβαζε γηα ηελ έθδνζε αδεηώλ γηα ηελ
ιεηηνπξγία ησλ παηδηθώλ ραξώλ, παξά κόλνλ γηα απηέο πνπ άπηνληαη ζηελ αζθάιεηα
από ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ.
5. Γελ ππνβιήζεθε θακηά πηζηνπνίεζε, νύηε ππνβιήζεθε αίηεζε γηα εθπιήξσζε
νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Γήκνπ πξνο ηνλ Αλάδνρν.
6. ύκθσλα κε ην άξζξν 4.1.1 ηεο ΔΤ ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη κεηά ηελ ππνγξαθή
ηεο ζύκβαζεο, λα επαιεζεύζεη όια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη ζηε δηάζεζή ηνπο από ηελ
Τπεξεζία θαη λα εθηειέζεη θαη ηπρόλ ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο
εθαξκνγήο, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζνύλ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ έξγσλ.
εκεηώλεηαη πσο ε ππνβνιή ζρεδίνπ ΑΠΔ έγηλε ζηηο 24/01/2018.

7. ύκθσλα κε ην άξζξν 4.11 ηεο ΔΤ ν Αλάδνρνο απνδέρεηαη, κε ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο, όηη ην ζπκθσλεκέλν εξγνιαβηθό αληάιιαγκα επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ
θάζε θύζεο ππνρξεώζεώλ ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηελ ζύκβαζε.
8. Γελ θαηαηέζεθε αίηεζε από ηνλ Αλάδνρν ζηελ Τπεξεζία γηα ππεξσξηαθή ή λπρηεξηλή
εξγαζία ή εξγαζία ζε αξγίεο θαη ενξηέο. εκεηώλεηαη πσο ην ζύλνιν ησλ
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ αξγηώλ θαη ενξηώλ ζηνλ ρξόλν ζύκβαζεο είλαη 24 εκέξεο.
9. ύκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 8.2.1 ε ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ έξγνπ,
νξίδεηαη ζε εθαηόλ ζαξάληα (140) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, από 25/09/2017 έσο
11/02/2018 (επίζεο άξζξν 4 ηεο ύκβαζεο).
10. ύκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 8.2.2, γηα ην έξγν ππάξρεη Δλδεηθηηθή Σκεκαηηθή
Πξνζεζκία, ζύκθσλα κε ηελ νπνία «εληόο εθαηό (100) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από
ηελ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ από ηνλ Αλάδνρν, νινθιεξώλνληαη όιεο νη
εξγαζίεο εθζθαθώλ, ζθπξνδεηήζεσλ, θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο πεξηθξάμεσλ
παηδηθώλ ραξώλ.
11. Γελ πθίζηαηαη θακία θαζπζηέξεζε κε ππαηηηόηεηα ηνπ Γήκνπ ή άιισλ Φνξέσλ πνπ
πηζαλόλ εκπιέθνληαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Άιισζηε ην έξγν δελ έρεη λα θάλεη
κε ππόγεηα ή ππέξγεηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο.
12. Έρνληαο ππόςε ηελ ζπλνιηθή ρξνληθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ θαη ελώ έγηλαλ ζηνλ
αλάδνρν παξαηεξήζεηο γηα ηελ θαζπζηέξεζε έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ, δελ ππνβιήζεθε
αλαζεσξεκέλν ρξνλνδηάγξακκα, ζπλνδεπόκελν από αηηηνινγηθή έθζεζε, ζηελ νπνία
ν Αλάδνρνο ζα πεξηγξάθεη ηηο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπο πνπ ζθνπεύεη λα πηνζεηήζεη
γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ εξγαζηώλ θαη ηελ εκπξόζεζκε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ
ηνπ ππνρξεώζεσλ, ζύκθσλα κε άξζξν 8.6 ηεο ζύκβαζεο.
13. Η Τπεξεζία νπδέπνηε έθαλε ρξήζε ηνπ δηθαηώκαηνο λα εθδώζεη εληνιή ζηνλ
Αλάδνρν πεξί δηαθνπήο ησλ εξγαζηώλ ζε ηκήκα ηνπ έξγνπ ή θαη ζε νιόθιεξν ην
έξγν. Ούηε θαηαηέζεθε από ηνλ Αλάδνρν αίηεζε δηαθνπήο ησλ εξγαζηώλ ιόγσ
απαγνξεπηηθώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ.
Γηαπηζηώλεηαη πσο :
ύκθσλα κε ην εκεξνιόγην εξγαζηώλ θαη ηα αληινύκελα ζηνηρεία από ην κεηεσξνινγηθό
ζηαζκό Ακπληαίνπ, νη εκεξνινγηαθέο εκέξεο κε θαηάιιειεο ζπλζήθεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ,
αθαηξνπκέλσλ απηώλ κε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ή βξνρόπησζε ή αξγίεο θαη ενξηέο, είλαη
πελήληα (50), άξα από ην ζύλνιν ησλ εθαηόλ είθνζη ελλέα (129) ζπκβαηηθώλ εκεξνινγηαθώλ
εκεξώλ, έσο θαη 31/01/2018, ζηηο ππόινηπεο εβδνκήληα ελλέα (79) νη ζπλζήθεο ήηαλ
αθαηάιιειεο γηα εθηέιεζε εξγαζηώλ.
Μήλεο
επηέκβξηνο
Οθηώβξηνο
Ννέκβξηνο
Γεθέκβξηνο
Ιαλνπάξηνο

Ηκεξνι.
Ηκέξεο
6
31
30
31
31

Ηκέξεο κε
ζπλζήθεο
6
23
10
7
4

επηηξεπόκελεο

θαηξηθέο

Δπίζεο γηα λα νινθιεξσζεί ην έξγν ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη
ιεηηνπξγίαο παηδηθώλ ραξώλ ζα πξέπεη λα εγθξηζνύλ λέεο ηηκέο πιηθώλ γηα ηα πάρε ησλ
δαπέδσλ αζθαιείαο, ζύκθσλα κε ηα ύςε πηώζεο ησλ παηδηθώλ παηρληδηώλ πνπ ζα
εγθαηαζηαζνύλ ζε θάζε παηδηθή ραξά.

Έρεη ήδε ζπληαρζεί Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο Δξγαζηώλ από ηελ Τπεξεζία θαη έρεη
απνζηαιεί κε ην ππ’ αξηζ. 1913/08.02.2018 έγγξαθν, ε έγθξηζε ηνπ Πξσηνθόιινπ
Καλνληζκνύ Νέσλ Σηκώλ Μνλάδσλ από ην Σερληθό πκβνύιην ΠΔ Φιώξηλαο. Λόγσ ηνπ όηη
όκσο δελ έρνπλ αθόκε νξηζζεί ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ κε απόθαζε ηεο ΠΔ Φιώξηλαο, ε
έγθξηζε ηνπ ππνβαιιόκελνπ ΑΠΔ ζα θαζπζηεξήζεη.
Πξνηείλεηαη
Να δνζεί ζηνλ αλάδνρν αξρηθά, παξάηαζε ρξόλνπ πεξαίσζεο εξγαζηώλ γηα 60 εκέξεο, γηα
ηνλ ρξόλν θαζπζηέξεζεο ιόγσ απαγνξεπηηθώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ. ηνλ ρξόλν απηό ν
αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ ηηο εξγαζίεο ρσκαηνπξγηθώλ,
ζθπξνδεηήζεσλ, ηνπνζέηεζεο πεξηθξάμεσλ θαη εγθαηάζηαζεο παηδηθώλ παηρληδηώλ.
Ο ρξόλνο ησλ 60 εκεξώλ ζα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο :
ηηο πξώηεο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, από ηελ 1ε έσο ηελ 30ε, ζα πξέπεη λα έρνπλ
νινθιεξσζεί όιεο νη εθζθαθέο, επηρώζεηο, ζθπξνδεηήζεηο ζεκειίσλ πεξηθξάμεσλ,
ζθπξνδεηήζεηο δαπέδσλ θαη ηνπνζέηεζε πεξηθξάμεσλ ζηηο παηδηθέο ραξέο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ ζύκβαζε. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο ζα ππνβιεζεί πηζηνπνίεζε
πνπ ζα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε ηηο πξναλαθεξόκελεο πεξαησκέλεο εξγαζίεο.
ηηο επόκελεο είθνζηπέληε (25) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, από ηελ 31ε έσο ηελ 55ε, ζα
εθηειεζηνύλ νη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο όισλ ησλ πξνβιεπόκελσλ παηδηθώλ παηρληδηώλ.
ηηο ηειεπηαίεο πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ζα γίλνπλ εξγαζίεο απνθαηαζηάζεσλ,
θαζαξηζκώλ θαη ηειεησκάησλ ησλ εξγαζηώλ, θαζώο θαη ειέγρνπ ηνπ ζπλόινπ απηώλ.
Από ηηο παξαπάλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο εμαηξνύληαη νη εξγαζίεο γηα ηελ παηδηθή ραξά ηεο
ΣΚ Νπκθαίνπ πνπ ζα θαιύςνπλ όιν ηνλ πξνηεηλόκελν ρξόλν ηεο παξάηαζεο (1ε έσο 60ε
εκεξνινγηαθή εκέξα).
Αλάινγα κε ηνλ ρξόλν ηειηθήο έγθξηζεο ηνπ ΑΠΔ, θαζώο επίζεο θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο
ζην Νπκθαίν, πνπ πηζαλώο ζα επεξεάζνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο θαηαζθεπήο ηεο
παηδηθήο ραξάο, κπνξεί λα δνζεί επηπιένλ ρξόλνο παξάηαζεο.
εκεηώλεηαη πσο έρεη δνζεί από ηελ ππεξεζία εληνιή γηα ηε ζπλέρηζε θαη επίζπεπζε ησλ
εξγαζηώλ θαη έρεη γίλεη πξνγξακκαηηζκόο απηώλ ζύκθσλα θαη κε ηνλ ζπληαζζόκελν θαη
ππνβαιιόκελν πξνο έγθξηζε ΑΠΔ. Η εκεξνκελία παξάηαζεο ζα ππνινγηζηεί από ηηο
11.02.2018 πνπ είλαη θαη ν πξνβιεπόκελνο αξρηθά ζπκβαηηθόο ρξόλνο πεξαίσζεο.
Νέα πξνβιεπόκελε εκεξνκελία πεξαίσζεο 12.04.2018.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο απόςεηο
ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δγθξίλεη λα δνζεί ζηνλ αλάδνρν αξρηθά, παξάηαζε ρξόλνπ πεξαίσζεο εξγαζηώλ γηα 60
εκέξεο, γηα ηνλ ρξόλν θαζπζηέξεζεο ιόγσ απαγνξεπηηθώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ. ηνλ ρξόλν
απηό ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ ηηο εξγαζίεο ρσκαηνπξγηθώλ,
ζθπξνδεηήζεσλ, ηνπνζέηεζεο πεξηθξάμεσλ θαη εγθαηάζηαζεο παηδηθώλ παηρληδηώλ.
Ο ρξόλνο ησλ 60 εκεξώλ ζα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο :
ηηο πξώηεο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, από ηελ 1ε έσο ηελ 30ε, ζα πξέπεη λα έρνπλ
νινθιεξσζεί όιεο νη εθζθαθέο, επηρώζεηο, ζθπξνδεηήζεηο ζεκειίσλ πεξηθξάμεσλ,
ζθπξνδεηήζεηο δαπέδσλ θαη ηνπνζέηεζε πεξηθξάμεσλ ζηηο παηδηθέο ραξέο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ ζύκβαζε. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο ζα ππνβιεζεί πηζηνπνίεζε
πνπ ζα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε ηηο πξναλαθεξόκελεο πεξαησκέλεο εξγαζίεο.
ηηο επόκελεο είθνζηπέληε (25) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, από ηελ 31ε έσο ηελ 55ε, ζα
εθηειεζηνύλ νη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο όισλ ησλ πξνβιεπόκελσλ παηδηθώλ παηρληδηώλ.
ηηο ηειεπηαίεο πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ζα γίλνπλ εξγαζίεο απνθαηαζηάζεσλ,
θαζαξηζκώλ θαη ηειεησκάησλ ησλ εξγαζηώλ, θαζώο θαη ειέγρνπ ηνπ ζπλόινπ απηώλ.
Από ηηο παξαπάλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο εμαηξνύληαη νη εξγαζίεο γηα ηελ παηδηθή ραξά ηεο
ΣΚ Νπκθαίνπ πνπ ζα θαιύςνπλ όιν ηνλ πξνηεηλόκελν ρξόλν ηεο παξάηαζεο (1ε έσο 60ε
εκεξνινγηαθή εκέξα).
Αλάινγα κε ηνλ ρξόλν ηειηθήο έγθξηζεο ηνπ ΑΠΔ, θαζώο επίζεο θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο
ζην Νπκθαίν, πνπ πηζαλώο ζα επεξεάζνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο θαηαζθεπήο ηεο
παηδηθήο ραξάο, κπνξεί λα δνζεί επηπιένλ ρξόλνο παξάηαζεο.
εκεηώλεηαη πσο έρεη δνζεί από ηελ ππεξεζία εληνιή γηα ηε ζπλέρηζε θαη επίζπεπζε ησλ
εξγαζηώλ θαη έρεη γίλεη πξνγξακκαηηζκόο απηώλ ζύκθσλα θαη κε ηνλ ζπληαζζόκελν θαη
ππνβαιιόκελν πξνο έγθξηζε ΑΠΔ. Η εκεξνκελία παξάηαζεο ζα ππνινγηζηεί από ηηο
11.02.2018 πνπ είλαη θαη ν πξνβιεπόκελνο αξρηθά ζπκβαηηθόο ρξόλνο πεξαίσζεο.
Νέα πξνβιεπόκελε εκεξνκελία πεξαίσζεο 12.04.2018.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 43/2018.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
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