
 

                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ                                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 2 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                        ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 56 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ  

 

 

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 

σήμερα 23/2/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο 

ύστερα από την αριθ. πρωτ. 481 / 19/2/2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου 

Κοσμά με παρουσία των: 

Παρόντες 

Βακόνδιος Φραγκίσκος, Βρεττός Στέφανος, Γκίζης Ιάκωβος Λ/ρχης Σύρου, Κανάκης 

Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος,  Λαρεντζάκης Γεώργιος, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης 

Νικόλαος,Φίλιππα Ιωάννα 

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι   

Βασάλος Ιωάννης,Ζουλός Νικόλαος,Καρακατσάνης Γεώργιος,Προκοπίου Φλώρα,Σκιαδά 

Αννα,Χρυσολωράς Θεόδωρος 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του 

έργου Επισκευή υπαρχόντων πεζοδρομίων και τοίχου αντιστήριξης προσήνεμου μόλου 

λιμένα Ερμούπολης 

O Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την από 5/02/2016 εισήγηση    

του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τ.Υ.  του Δημοτικού    Λιμενικού   

Ταμείου Σύρου στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι : 

    

ΘΕΜΑ : Χορήγηση 4
ης

 παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου Επισκευή 

υπαρχόντων πεζοδρομίων και τοίχου αντιστήριξης προσήνεμου μόλου λιμένα 

Ερμούπολης 

 

Θέτουμε υπόψη σας την με Α.Π.295/02-02-2016 αίτηση του αναδόχου του έργου του 

θέματος με την οποία ζητά όπως εγκριθεί αρμοδίως συμπληρωματική παράταση έως την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης του 2
ου

 Α.Π.Ε.(έγκριση Τεχνικού Συμβουλίου και 

έγκριση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου) και για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών που 

περιλαμβάνονται σε αυτόν,δηλαδή 4η παράταση προθεσμίας.Η Υπηρεσία εισηγείται για 4η 

παράταση τριάντα (30)ημερολογιακών ημερών δηλαδή από τις 05-02-2016 (λήξη χρόνου 

3ης παράτασης) έως και τις 06-03-2016 και παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά αφού 

λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα: 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΔΠΓΟΡΝ0-0ΤΘ



 

 

 

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1/ Προϋπολογισμός έργου :116.000,00 € (με ΦΠΑ 16%) 

2/ Απόφαση Δ.Σ.του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου περί έγκρισης πρακτικού 

Δημοπρασίας έργου επισκευή υπαρχόντων πεζοδρομίων και τοίχου αντιστήριξης 

προσήνεμου μώλου λιμένα Ερμούπολης με αρ.16/2015 (ΑΔΑ:ΩΟΠ6ΟΠΝ0-ΤΗ5)και την με 

αρ.Πρωτ.20886/27-03-2015 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: 

ΩΘ5ΔΟΡ1Ι-97Δ) περί επικύρωσης της νομιμότητας της με αρ.16/2015 απόφασης του 

Δ.Σ.του Δ.Λ.Τ.Σ. 

3/Ημ/νία υπογραφής Συμφωνητικού: 08-05-2015 (15SYMV802761504) 

4/Ανάδοχος: G.F.ERGOTAXIO Α.Τ.Ε. 

5/Ποσό Συμφωνητικού :112.524,66 € (με ΦΠΑ 16% και μέση τεκμαρτή έκπτωση 3%) 

6/Συμβατική προθεσμία: τρείς (3) μήνες    

7/Με την με αρ.389/2015 Απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου δόθηκε 1
η
 

παράταση εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών. 

8/Με την με αρ.445/2015 Απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου δόθηκε 2
η
 

παράταση εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών 

9/Με την με αρ.482/2015 Απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου δόθηκε 3
η
 

παράταση εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών 

10/Υποβλήθηκε 2
ος

 ΑΠΕ στην Υπηρεσία τον οποίο στη συνέχεια η Υπηρεσία τον υπέβαλε για 

έγκριση στο Τεχνικό Συμβούλιο και στη συνέχεια θα περάσει για έγκριση στο Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο  

   

ΙΙ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η χορήγηση 4ης παράτασης,συνολικής 

προθεσμίας για την περαίωση της εργολαβίας του θέματος τριάντα (30) ημερολογιακών 

ημερών  από τις 05-02-2015 (λήξη χρόνου 3
ης

 παράτασης) έως και τις 06-03-2016    

 

 ΙΙΙ.ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος αιτείται να εγκριθεί αρμοδίως συμπληρωματική παράταση έως 

την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου του θέματος και της 

εκτέλεσης των σχετικών εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτόν. 

 

IV ΑΠΟΨΕΙΣ Δ/ΝΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ    

Η παράταση προθεσμίας για το έργο διέπεται από το άρθρο 36 του Π.Δ.609/85 και από το 

άρθρο 5 του Ν.1418/84 όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μέχρι σήμερα με το 

Ν.2229/94 και το Ν.3669/2008 και ειδικότερα το άρθρο 48  

Ο Ανάδοχος έχει κάνει αίτημα έγκρισης συμπληρωματικής παράτασης έως την ολοκλήρωση 

των διαδικασιών έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου του θέματος,και της εκτέλεσης των 

σχετικών εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτόν (4ης παράτασης συμβατικού χρόνου 

περαίωσης).Η Δ/νουσα υπηρεσία αναφέρει ότι λόγω όλων των παραπάνω που 

αναφέρονται στο (ΙΙΙ) και κυρίως διότι πρέπει να εγκριθεί ο 2ος ΑΠΕ (πρώτα από το Τεχνικό 

Συμβούλιο και στη συνέχεια από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο) και μετά να εκτελεστούν και 

οι σχετικές εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν, 

  

                                        ‘Υστερα από τα πιο πάνω  

                                              Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε                 

να δοθεί στον ανάδοχο 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου από 05-02-2016 

μέχρι και τις 06-03-2016 δηλαδή για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.Καθώς η 

παραπάνω καθυστέρηση συνιστά ανώτερη βία και εμπόδισε την ολοκλήρωση των εργασιών  

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΔΠΓΟΡΝ0-0ΤΘ



 

 

 

εντός του προβλεπόμενου χρόνου της σύμβασης. 

                                                                         

Ο Επιβλέπων Μηχανικός                             Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

                                                                                   Δ.Υ.  Δ.Λ.Τ.Σ. 

   Ειρηναίος Ζερβός                                           Παναγιώτης Καρακατσάνης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός                                      Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

Συνημμένα: αίτηση του αναδόχου με 

 Α.Π.295/04-12-2015 

 

                         

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη : 

1)Το Π.Δ.131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. 

Κυκλάδων στους Δήμους Ανω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας,Kύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου» 

2)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης 

απόφαση 165/11-6-2007) 

3)Τα άρθρα 240,241,242 και 244 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α!/114/2006) «Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ» 

4)Τα άρθρα 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ &7Α!/07.06.2010)« Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

5)Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ.609/85 και του άρθρου 5 του Ν.1418/84 όπως έχουν 

τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μέχρι σήμερα με τον Ν.2229/94 και το Ν.3669/2008 και 

ειδικότερα το άρθρο 48. 

            

                                                      Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει την χορήγηση 4
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου   «Επισκευή 

υπαρχόντων πεζοδρομίων και τοίχου αντιστήριξης προσήνεμου μόλου λιμένα Ερμούπολης» 

στην ανάδοχο G.F.ERGOTAXIO Α.Τ.Ε. δηλαδή από 05/02/2016 μέχρι και τις 06/03/2016 

δηλαδή για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες,για τους λόγους που αναφέρονται στο 

σκεπτικό της παρούσας απόφασης.     

                                                                                                                                                                 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΟΣΜΑΣ                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ 

 

                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                      Βακόνδιος Φραγκίσκος 

                                                      Βρεττός Στέφανος 

                                                      Γκίζης Ιάκωβος 

                                                      Κανάκης Γεώργιος 

                                                      Λαρεντζάκης Γεώργιος 

                                                      Παούρης Νικόλαος 

                                                      Φίλιππα Ιωάννα 

                                                       

                                                       

 

ΑΔΑ: ΩΔΠΓΟΡΝ0-0ΤΘ
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