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ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡ
Γ2/18»
Σας στέλνουμε την υπ΄ αριθμ. 49009 / 15-10-2019 αίτηση αναδόχου ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ,
με έδρα γραφείων επί της οδού Αγ. Ισιδώρου 1 - Αθήνα , αναδόχου του παραπάνω έργου, με την οποία ζητά τη
χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, για την ολοκλήρωση – εκτέλεση των συμβατικών
εργασιών που δεν ολοκληρώθηκαν. Η σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 22 / 06 / 2018 και ο χρόνος
περαίωσης ήταν τέσσερεις (4) ημερολογιακοί μήνες (λήξη στις 21 / 10 / 2018, 1η παράταση έως 21/01/2019,
2η παράταση έως 21/03/2019, 3η παράταση έως 21/05/2019, 4η παράταση έως 21/10/2019).
Η ολοκλήρωση των εργασιών του έργου εντός των συμβατικών ημερομηνιών, δεν κατέστη δυνατή
λόγω του ότι, για την περάτωση των εργασιών εμπλέκονται και Ο.Κ.Ω. (Ο.Τ.Ε), που οι εργασίες τους είναι
προαπαιτούμενες. (Αφορά την αποκατάσταση ωοειδούς οχετού επί της Λ. Θηβών και Φιλιατρών).
Έτσι παρά τις προσπάθειες του αναδόχου για την έγκαιρη εκτέλεση του έργου, που δεν μπορούν
να αποδοθούν σε υπαιτιότητά του, προέκυψαν αναπόφευκτες καθυστερήσεις και υπολείπονται εργασίες για την
έντεχνη ολοκλήρωσή του.
Συνεπεία αυτών η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται την χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών
σαράντα (40) ημερών από την έκδοση της απόφασης, δηλαδή έως και την 31 / 11 / 2019.
Σας στέλνουμε την παραπάνω αίτηση και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Φερεντίνος
Πολιτικός Μηχανικός
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