
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 48/22 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2020 ΔΘΣΑΘΣΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   354/2020. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,  

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,  

ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,  

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 22α Γεκεμβρίοσ 2020, ημέρα  Σρίηη και ώρα 11:00 ζε ΣΑΘΣΗΘΖ  

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 10693/17.12.2020  πνπ  

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο    ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ  

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -

Πξόεδξνο, β] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο θαη 

απόληεο νη θ.θ.  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 9ο : Περί έγκριζης παράηαζης προθεζμίας ηης εργαζίας με ηίηλο : «Δργαζίες 

ζσνηήρηζης παιδικών ταρών και οργάνων ηοσ Γήμοσ». 

 
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  έναηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ  

κειώλ ηεο Ο.Δ. , ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Τερληθώλ Υπεξεζηώλ, ε νπνία έρεη σο θάησζη : 

 
ΘΕΜΑ: Περί έγκριςησ παράταςησ εργαςίασ 

 
Σε ςυνζχεια του υπ’αρίκμ. 10492/10-12-2020 αιτιματοσ τθσ εταιρείασ «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS», 

Λεωφ. Θθβών 277 & Οριηομφλων 1 Αιγάλεω, Τ.Κ. 12244, Α.Φ.Μ. 996940560 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Ακθνών, τθλ 

2105595347, αναδόχου τθσ εργαςίασ «Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ παιδικών χαρών και οργάνων αυτών του 

Διμου» (Κ.Α: 70.6262.16) με ΑΔΑΜ 20SYMV007330880/2020-09-17, ειςθγοφμαςτε τθν παράταςθ τθσ 

ανωτζρω ςφμβαςθσ ζωσ και τθν 17θ Φεβρουαρίου 2021, για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο ςχετικό 

αίτθμα και  βάςει του άρκρου 217 παρ.2 Ν.4412/2016. 

         Ο Αντιδιμαρχοσ 

         Ανδρζασ Σιάχοσ 

   Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο αλέθεξε ζηα κέιε όηη κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 217 ηνπ Ν.4412/2016 

επηηξέπεηαη, κεηά από ζπκθσλία ησλ κεξώλ, θαζόζνλ ππνβάιιεηαη ζρεηηθό αίηεκα ηνπ αλαδόρνπ, θαη 

ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζπληξέρνπλ ιόγνη πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα απηνύ, ε παράηαζη ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο θαηά πνζνζηό έσο θαη 50% θαη’ αλώηαην όξην ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηάο ηεο. 

Καηά ηελ σο άλσ έλλνηα, ε δπλαηόηεηα παξάηαζεο ηεο αξρηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο δεν αποηελεί 
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δηθαίσκα πξναίξεζεο, δηόηη δελ δύλαηαη λα ελεξγνπνηεζεί κε κνλνκεξή δήισζε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, αιιά πξνϋπνζέηεη ηε ζπλαίλεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ. Ωο εθ ηνύηνπ, ε άζθεζε ηνπ ελ 

ιόγσ δηθαηώκαηνο δελ πξνϋπνζέηεη ηελ πξόβιεςε απηνύ ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε νύηε ηελ πξνεγνύκελε 

δεκνζίεπζή ηνπ, θαζόζνλ παξέρεηαη ήδε κε πιήξε ξύζκηζε από ην λόκν σο επρέξεηα ζηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε, ε νπνία δύλαηαη λα αμηνπνηεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ δε έρεη 

σο ζπλεπαθόινπζν ηελ αύμεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, ζα πξέπεη λα πεξηβιεζεί 

ηνλ ηύπν ηεο ηξνπνπνηεηηθήο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 132 ηνπ λ. 4412/2016. 

  Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

    Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ, είδε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο 

θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

Δγκρίνει ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 217 ηνπ Ν. 4412/2016, ηελ παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο  

πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηεο εξγαζίαο : «Δργαζίες ζσνηήρηζης παιδικών ταρών και οργάνων ηοσ 

Γήμοσ» ε νπνία ιήγεη ζηηο 31-12-2020, αλαδόρνπ «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS», έσο 17-02-2021, 

γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο απόθαζεο, εθόζνλ δε έρεη σο 

ζπλεπαθόινπζν ηελ αύμεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο θαη ζύκθσλα κε ηελ 

εκπξόζεζκε αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ. 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 354/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Σρωγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

      

           

                                                          Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 
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