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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                       Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                              Από το πρακτικό της  17-12-2018 

          συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 360/2018       
 
ΘΕΜΑ: Αίτηµα παράτασης σύµβασης έργου «Παροχή υπηρεσιών συµµόρφωσης, 
προσαρµογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισµό Προστασίας Προσωπικών 
∆εδοµένων µε αριθµ. 679/2016 (General Data Protection Regulation – GD PR) του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων –Μενεµένης» 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 17η του µήνα ∆εκεµβρίου έτους 
2018, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 21:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων 
- Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 24104/13-12-2018 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 
(33) µελών ήταν παρόντες είκοσι (20) και απόντες δέκα τρείς (13) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Εµεινίδης Αναστάσιος 
3 Καρράς Ευστράτιος 3 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
4 Μεζίκης Βασίλειος 4 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 5 Αβραµίδης Μωυσής 
6 Κεσόγλου Παύλος 6 Κυριλλίδης Γεώργιος 
7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7 Αθανασιάδης Ιωάννης 
8 Κουσενίδης Αλέξανδρος 8 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 
9 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 9 Καζαντζίδης Γεώργιος 
10 Γυµνόπουλος Κοσµάς 10 Λαδάς Παράσχος 
11 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 11 Μαυρίδου Αναστασία 
12 Σιδηρόπουλος Σάββας 12 Νοτάκης Ιωάννης 
13 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 13 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
14 Γρούγιος Ηλίας 14  
15 Μανωλόπουλος Βασίλης 15  
16 Κατζικάς Γεώργιος 16  
17 Σουσλόγλου Νικόλαος 17  
18 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 18  
19 Γκαλέτσης Αθανάσιος 19  
20 Σµήλιος Ηλίας 20  
21  21  
22  22  
23  23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
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32  32  
33  33  
    

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και  Μενεµένης η κα. 
Κόπτη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, αλλά 
δεν παρέστη καµία. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και 
ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 95,παράγραφος 5 του 
Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και  o Γενικός Γραµµατέας κ. Παπαγεωργίου 
Αθανάσιος έθεσε υπόψη των µελών ότι: 

Στα πλαίσια της σύµβασης µε αρ. πρωτ 15243/ 11-07-2018 που αφορά στην «Παροχή 
υπηρεσιών συµµόρφωσης, προσαρµογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισµό Προστασίας 
Προσωπικών ∆εδοµένων µε αριθµ. 679/2016 (General Data Protection Regulation – GD PR) του 
∆ήµου Αµπελοκήπων –Μενεµένης», η οποία λήγει στις 31/12/2018, η Ανάδοχος Εταιρεία µε την ονοµασία 
BEE GROUP A.E. αιτείται την χρονική παράταση της σύµβασης έως 31/01/2019, σύµφωνα µε το άρθρο 
217 του Ν.4412/2016. 

Το παραπάνω άρθρο ορίζει: 
  
I. Πρόβλεψη του χρόνου διάρκειας 
Στα έγγραφα της σύµβασης και στο συµφωνητικό ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του 
αντικειµένου της σύµβασης. 
 
Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τµηµατικές/ενδιάµεσες προθεσµίες για τα επιµέρους στάδια παροχής 
των υπηρεσιών και/ ή υποβολής των παραδοτέων.  (άρθρο 217 παρ.1 του Ν.4412/2016) 
   
II. Έννοια συνολικής διάρκειας 
Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστηµα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της 
σύµβασης και στο συµφωνητικό, το οποίο αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού ή από 
την ηµεροµηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ηµεροµηνία ή προθεσµία είτε, εφόσον υπάρχουν 
ενδιάµεσα επιµέρους παραδοτέα, µε την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο 
συµφωνητικό. (άρθρο 217 παρ.1 του Ν.4412/2016)  
 
III. Παράταση διάρκειας 
Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη 
σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να  παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από 
σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά 
δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
  
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η 
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 
σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.(άρθρο 217 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
 
Η υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και της προθεσµίας 
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υποβολής επιµέρους παραδοτέων αυτής, συνιστά περίπτωση µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις, που, κατά τα άρθρα 217 και 218 του ν. 4412/2016, αποτελεί δε νόµιµο λόγο για 
την κήρυξη αυτού ως εκπτώτου, για την ενδεχόµενη επιβολή ποινικών ρητρών µε αιτιολογηµένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχει ζητηθεί παράταση, και, κατ' επέκταση, για τη µη οριστική παραλαβή των 
υπηρεσιών. (Ελ.Συν.Κλιµ.Τµ.7 Πράξη 168/2017) 

 

Το αίτηµα αφορά σε αντικειµενικά δικαιολογηµένη περίπτωση που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρίας 
έτσι όπως ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο. Ειδικότερα, µε την υπογραφή της σύµβασης στις 11/07/2018 
µεσολάβησαν οι θερινές διακοπές του Αυγούστου, κατά την διάρκεια των οποίων οι υπηρεσίες του ∆ήµου 
υπολειτουργούσαν µε αποτέλεσµα, η εκπαίδευση των στελεχών του ∆ήµου, βάσει του χρονοδιαγράµµατος, 
θα πρέπει να υλοποιηθεί στο δεύτερο 15µερο του ∆εκεµβρίου. Αυτό θα δηµιουργήσει πιθανώς πρόβληµα 
στη συνεπή συµµετοχή των στελεχών του ∆ήµου λόγω των αδειών τους για τον εορτασµό των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Για το λόγο αυτό ζητείται από το ∆.Σ. η έγκριση του αιτήµατος 
παράτασης της σύµβασης. 

                                                                                                                                                                   
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά  από την παραπάνω  διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου, 
 

                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει την παράταση σύµβασης έργου «Παροχή υπηρεσιών συµµόρφωσης, προσαρµογής και 
υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισµό Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων µε αριθµ. 679/2016 
(General Data Protection Regulation – GDPR) του ∆ήµου Αµπελοκήπων –Μενεµένης» έως 31/01/2019. 
                                                                                                                                                                                                  
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 360/2018. 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

 
 

Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 
  
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αµπελόκηποι  18 - 12 - 2018 

 
      Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                                        Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 

     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 


