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ΑΙΤΗΣΗ 

 

Ψιμούλης Δημήτριος 

Τσίγκα 7, Άμφισσα, 33100 

τηλ: 2265072511-6978995690 

email: dimitrispsi@gmail.com 

Προς: 

Δήμο Δελφών 

Δ/ση Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρησης 

Υποδομών 

 

 

Θέμα: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΤΕΛ 

ΤΗΣ Δ.Ε.ΑΜΦΙΣΣΑΣ» 

 

Με την παρούσα αιτούμαι την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ 

ΠΡΟΣ ΚΤΕΛ ΤΗΣ Δ.Ε.ΑΜΦΙΣΣΑΣ». 

 

Η ανάγκη παράτασης προκύπτει από τα ακόλουθα: 

- τα φωτιστικά σώματα, τα οποία παρελήφθησαν από τις αποθήκες του Δήμου Δελφών 

αποσυναρμολογημένα, διαπιστώθηκε ότι φέρουν φθορές κι ελλείψεις, όπως 

σπασμένα τζάμια φωτιστικού, κομμένα καλώδια ενώ σε κάποιες περιπτώσεις λείπουν 

βίδες και λοιπά μικροϋλικά που καθιστούν αδύνατη την σωστή κι ασφαλή 

συναρμολόγηση τους για να τοποθετηθούν και να λειτουργήσουν ορθά και με 

ασφάλεια. Για το λόγο αυτό έχει ήδη απαιτηθεί πρόσθετος εξοπλισμός και εργασία, 

προκειμένου να καταστούν λειτουργικά κι έτοιμα προς τοποθέτηση. 

- οι υποδοχές/υποδομή για τα 6 φωτιστικά σώματα στην οδό προς ΚΤΕΛ δεν είναι 

συμβατές με τα φωτιστικά, καθώς η οπή/κυκλική σωλήνα είναι διαμέτρου 20 

εκατοστών, ενώ τα αγκύρια στη βάση των φωτιστικών προβλέπονται σε διάταξη 

τετραγώνου 11,5 εκατοστών, αρκετά μικρότερη της αντίστοιχης βάσης επί του 

πεζοδρομίου, με συνέπεια να είναι αδύνατος ο ορθός εγκιβωτισμός με σκυρόδεμα. 

Για το λόγο αυτό ήδη προετοιμάζονται νέες βάσεις για την ορθή τοποθέτηση των 

φωτιστικών ιστών. Παράλληλα, τα υφιστάμενα εγκατεστημένα καλώδια βρέθηκαν 
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χωρίς προστασία, καλυμμένα με χώμα και ακαθαρσίες, με διαβρωμένα άκρα και 

υπάρχει ενδεχόμενο μέρος αυτών να χρειαστούν αντικατάσταση. 

 

Για τους ως άνω λόγους αιτούμαι παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ 

ΠΡΟΣ ΚΤΕΛ ΤΗΣ Δ.Ε.ΑΜΦΙΣΣΑΣ», κατά 30 ημέρες. 

 

Ο ανάδοχος του έργου 


