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Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 35/27 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   242/2021. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σδξάιε Μηραήι, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

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

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 27η  επηεμβρίοσ 2021, ημέρα  Γεσηέρα και ώρα 11:00  

ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

7417/23.09.2021  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] Σδξάιεο Μηραήι, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία (σο αλαπιεξώηξηα ηνπ θ. 

Μπεθηάξε Γεκήηξην), ε] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο θαη απόληεο ηα κέιε : α]  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β]  

Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 2ο  : Περί τορήγηζης παράηαζης ηης ζύμβαζης για ηην εκηέλεζη ηης εργαζίας : «τέδιο 

Φόρηιζης Ζλεκηρικών Οτημάηων  (.Φ.Ζ.Ο.) Γήμοσ Βέλοσ-Βότας» 

   

 Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  δεύηερο  ζέκα ΔΘΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε όπσο ην 

ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, ιόγσ  ηεο ιήμεο ηεο ζύκβαζεο  θαη ηελ άκεζε αλάγθε εθηέιεζεο θαη 

νινθιήξσζεο ηεο εξγαζίαο, γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ . 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άρθρων 72,74 και 75 ηοσ Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηόηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΩΛΑ 

Δγκρίνει ηο καηεπείγον ηοσ θέμαηος. 

    

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

κειώλ ηεο Ο.Δ.  ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο, ε νπνία έρεη σο θάησζη : 

 

ΘΕΜΑ: Ειςήγηςη παράταςησ Σφμβαςησ 

Σε ςυνζχεια του από 23-09-2021 αιτιματοσ (Α.Π. Διμου Βζλου Βόχασ 7492/24-09-2021) τθσ 

εταιρείασ «Diadikasia Business Consulting - «DBC» - Σφμβουλοι Επιχειριςεων Α.Ε., Λ. Κθφιςίασ 296 & 

ΑΔΑ: ΨΠΟ3Ω9Π-ΨΧΥ



Ναυαρίνου 40, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15232, Α.Φ.Μ. 094437210 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τθλ. 210-6729040, ,που 

αποτελεί  ανάδοχο τθσ εργαςίασ «Σχζδιο Φόρτιςησ Ηλεκτρικών Οχημάτων  (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Βζλου-

Βόχασ»,  με ΑΔΑΜ 21SYMV009169915/2020-09-08, ειςηγοφμαςτε τθν παράταςη τθσ ανωτζρω ςφμβαςθσ 

ζωσ και την 29η Οκτωβρίου 2021, για τουσ λόγουσ που αναφζρονται  παρακάτω: 

H αρχικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ αφοροφςε το διάςτθμα από 01-09-2021 (348/2021 Απόφαςθ Δθμάρχου 

21AWRD009138356)  ζωσ και 30-09-2021. Η  ανωτζρω καταλθκτικι θμερομθνία είχε τεκεί  υποχρεωτικά, 

βάςει τθσ απόφαςθσ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/63302/522/29.6.2021 περί «Παράταςθσ τθσ καταλθκτικισ 

θμερομθνίασ εκπόνθςθσ Σχεδίου Φόρτιςθσ Ηλεκτρικών Οχθμάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από τουσ διμουσ»  τθσ παρ. 1 

του άρκρου 17 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142), που όριηε καταλθκτικι θμερομθνία τθν 30θ -09-2021. 

Στθ ςυνζχεια, εκδόκθκε Υπουργικι Απόφαςθ Φ.153.1/99143/Α5/2021 - ΦΕΚ 3771/Β/13-8-2021, που 

παρατείνει τθν  καταλθκτικι θμερομθνία τθσ ανωτζρω δράςθσ,  ζωσ και τθν 31-12-2021. 

Παράλλθλα, θ ανακζτουςα αρχι βάςει του άρκρου 217 του Ν.4412/2021 μπορεί να παρατείνει τθν αρχικι 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ςε χρόνο που δεν υπερβαίνει το 50% αυτισ. 

Όμωσ, αναγνωρίηοντασ τθ δυςκολία ολοκλιρωςθσ τθσ υπθρεςίασ ςε διάςτθμα παράταςθσ ζωσ 50% του 

αρχικοφ χρόνου, ειςθγείται τθν παράταςθ των θμερομθνιών υποβολισ των παραδοτζων ζωσ  τθν 29θ -10-

2021, ςφμφωνα με το αίτθμα του αναδόχου. 

         Ο Αντιδιμαρχοσ 

          Ανδρζασ Σιάχοσ 

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, ηελ παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηεο εξγαζίαο : «τέδιο Φόρηιζης 

Ζλεκηρικών Οτημάηων  (.Φ.Ζ.Ο.) Γήμοσ Βέλοσ-Βότας»,  ε νπνία ιήγεη ζηηο 30.09.2021, 

αλαδόρνπ «Diadikasia Business Consulting - «DBC» - Σύκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ Α.Δ., έσο 

29.10.2021, 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 : 242/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                               1.- δράλης Κιταήλ 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Θαλλίρη Καρία (αναπλ.) 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Γαληβίγκας Γεώργιος  

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

 

        ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

ΑΔΑ: ΨΠΟ3Ω9Π-ΨΧΥ
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